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الكتاباهذ

المقدمة

علىالفلسطشِيالعربيالشعبوحضارةتاريختدرَض

بهدف،ومالَصودةظالمةافتراءاتإلىفلسطينوطنهأرض

قبانلهمبشتى،للكنعانيينالهانلالحضاريالخزانطمس

المدمثلالحاليامتدادهموبينبينهمالصلةودطعوعدنَمائرهم،

.تواجدهأماكنبشتىالفلسطينىِ،بالشعب

ودمج،الديندةالنصوصتزولِرعلىالافدراءاتواعتمد!

لها،اًصللاوحروببطولا!بثيابزورأ،،المهزومالتارلِخ

وظل.الزلازلهدَمدهامدنعلىوهميهَواندصارا!

الاستكشافاتحركهَإرغامالاَثار،علمعلىأخطرها،لَحايلأ

مسبقأ،الدوراهَوجغرافيةتاريخيهَمرجعيهَاعتمادعلىالاًثريهَ

نتائجإلىالبعضقادماوهو.والبحتَللتنالَيبكأساس

علىدالةظواهرأيهَبوجودالحيلةأعجزلَهمعندما،مضللة

هدكلبأسطورةفاستنجدوا،،فلسطينفىِماعبرانيإبداع

كلعنحالَمقيماديغيابعنمعنويكدمويضسليمان

الفلسطينيين.حضارهَمفاصل
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الكتابةومصادرالمَوراهَلَعدرفكماالمقصود،والهيكل

فيكنعانىِ،أثركبيرحدإلىهوتأثدرها،لَح!الوافعة

وهندسمه،،إشادتهوفي)الأخشاب(،البناءموادوفيالمسمدلآ،

الذينهمليسواأثهمعنه،للكنعاندينالوحيدوالغيابولَزيلِنه،

إ.الصلاهَوأقامواالخشبيهَالأرولمحةدخلوا

النفوذدائرهَلَحتالواقعالغربىِ،الفكراستطاعلمَد

واليَم،الأولىاحشَمافاتبأنمسَملحا،والتوراتيالصهدوني

عنوحجب!هو،لِديهبينظل!،استعماريةلاًسبابتمت

حضاراتلَشويهعلىفعملوافيها.المصلحةأصحابالسكان

حيزإيجادبهدفالعربيهَ،الأمهَمنالاَسيويالشماليالجزء

وغاراتالعبوديالتسخدرمنخارجهَبدائطِ،رعولِهَلقبائل

القبائللهذهالسلبيالدورعلىالتغطيةوبهدف،والنهبالسلب

العواقلحضارا!هامشأدنىعلى،الدواموعلىعاش!،الدي

ومصر.ولبنانوالأردنوفلسطينوسورلِا

الشائعالزعم،الفلسطينيالجانبعلىالأبرز،الفريهَ

العربالكمابمنالعديدضحلِدهوقعوالذي،والمتداول

بأنفطِ،سقط!الفلسطينيهَالموسوعةوحمىوالفلسطشِيين،

أوروبيهَ،أصولهمأنأي،كريتجزيرةمنهمالفلسطينمين

إلىأليهودالمهاجرينمنالعظمىالفالبيهَشانشأنهم
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كتبةوتناسى.والعشرلِنعشرالتاسعالمَرنينفىفلسطين

!بلمامنذالمَدم،فىالمغرلمحهَالكنعانيهَ،الهجرات،الممَولهَهذه

عهدفيثم،والنحاسالفخارعهديفىِوالمدواصلةالفخار،

غدتحمى،المتوسطالأبيضالبحرجزرإلىوالحديد،البرونز

فينالَدهَمسلَوطنات،وسردينيهَومالطهَوكري!وصقليةقبرص

طوللهَلعهود،كرلِ!حضاراتوظل!.لاحقةعصورفي

وتركيافلسطدنإلىشَميلأصولالسكانىالخلطعلىه!تمدة

فقد!التىالبحر،بشعوبسميماأصولوهيوالبونان،

بعدطرف،كلفعاد،المتوسطمياهفيحائرهَوغدتموطنها

الكنعانمهَالهجرا!ولأنالأصلى.موطنهإلىقصيرهَثروب

!بائلعلىاعتمدتوسورلِا،لبنانشواطىءباتجاهالأولى

فمنوالنالَب(،السبعوبئرغزهَ)دطاعالجنوبمنفلسطشِه

تدنَمرع،وأنالقدلِم،موقعهاإلىالقبائلهذهلَعودأنالطبيعي

معسًحالفوأنالعبراندهَ،المَبائلممَاومهَفىِالفور،وعلى

وداجونوبعلإيلللآلهةتتعبدوأن،الأخر!الكنعاندةاللشائر

محيطهافيكلماتذوبوأنوسواها،وشيمونوملفار!

الجزءعلىالآشوريةالسدطرهَفترةفيالأصلىِالكنعانى

فلسطين.منالاثممالى

علىمشاغبهَكونهامنأكنَرتعدولا،الثانيةالفريهَ

النهوضأناللَاريخية،الدراسا!لَدعيعندماالداريخ،هامش
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منعناصرهجرهَإلىيعودالطبدمية،الشامبلادفىالحضاري

شواهدقراءهَفيالآثار،علمدحضهماوهو.المنطقةخارج

وسورباوالأردنوفلسطينالعرا!فىالحجريهَ،العصور

لىاٍ،وجمعهالغذاءالنقاطمرحلةمنالإشمانوانتقال،ولبنان

الصيدومن،والمدنالقرىبناءإلىالكهوفومنالزراعهَ،

إلىالحجريهَالأدوا!ومن،الحموانا!تدجينإلىالبري

عصرجاءوعندما.والبرونزلِةوالنحاسمةالفخاريةالأدوات

مدندولِلاتفىاماتعمشالمنطعَةغالبيهَكاتَالحديد،

وهذه.وأقوىأعظمإمبراطورلِا!فىأو،وعامرةمزدهره

جهة،مناللاحقالسكانيالنعواساسهيالسكان!ة،الأصول

وما.العكسولسِ!،الجنوبنحوالشمالمنالهجرهَوأساس

الدَدامىالمهاجرينعودةسوى،الشمالنحوالجنوبهجرات

الأصللِهَ.مواطنهمإلى

المستوىعلىأما.والأثر!الدارلِخيالمسدوىعلىهذا

ابمدأوَرلمحد،الطوفانبعدالنَانيهالحياةأنوطالما،الديني

والأردنوسورلِافلسطينمننَمأولا،العراقمن،شمالية

كلفيالسكانده،الهجرةيفدرضالمنطقفإننَانيا،ولبنان

وأ،الكونإعمارلإعادةكأساس،الجنوبومنها،الاتجاهات

وبانسَماب.الطوفانقبلالمكانذاكرهَتفالَدلمالتيللمناطق
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تكون،وحامسامنسلىإلى.قديمهَأدواممننعرفماغالبلِهَ

الشمالي.أصلهاعلىبرهنتقدذاتها،النسبشجرهَ

مسعىفىتمثلتوالميطولِلا،تدملمالديالثالنَة،الفرلِهَ

بإحالهَلها،لي!وطنفىللبالَاءمبررلإلِجادالعبرانيهَالقبائل

سدادهَفىوأخرى،الإلهيالوعدفيتارهَاللة،إلىالسبب

وعندما.المحليةالاَلهةمنعداهماعلىالجنود،رب115،يهو

إلىاضطر!لَدعيه،فيماذاتها،إدناععنالالَبائلهذهعجزت

بنالَاءمضحدهَ،والوثنيةالموحيديةالكنعانيينألههَسرلمحهَ

الديانةفيالأربابربفأيل،البقاء.أجلمنالعقدِدهَ

الحاضريومناحتىمازالمبكر،لَوحدديملمحوأولالكنعاندة،

وبعل،ا.أللوهدما11علىوجمعوهالعبراندونأخذهاللّه،يمني

أخذهأساسا،المطرالهوهوالثور،ورمزهالسيدبمعنى

قوهَولإظهار"بعليم"،علىوجمعوهلهوتعبدوااللبراندون

فيالعالمشعوبكلاننجدالكنعانىِ،الإلههذاوسدطرة

فهي،بعلإلىالمرويةغيرالأراضيتنسبمازالتعصرنا،

بعلولأن.بعلالإلهيسقيهاالديالأراضيأي،بعليةأراضى

منالكثيراسدهارفقد،أيلابنهوالمَديمةالكنعانيهَالديانةفي

معا.إلد!ماالمطرهبةانتسابالممكنمنوصار،صفاته

الكنعانياسمهاكانفلسطينفىعامرابنمرجفمنطفة

-11-
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بعلى،إلىالمنسوبذالَهبالمعنىوهي-يزرع،ايلأي،يزرعيل

.والأرضالسموا!ربسمى،الاًالالهإلى،المرةهذهولكن

وسموهعشتارالكنعانىاحهإلىالعبرانيونتعبدكما

اتخذوسواء.الكبرىوالأموالجمالللحبكاله،عشتاروت

ذاتههواحهفهذاالمذكر،أو،الأساسوهو،المؤنثصمغهَ

)بابل(وعشتار)اليمن(وعثتروروما()أثيناوفلِنوسافرودبت

،(..،صمَلية،أوغاريت،عمرلِت،اصيد،)صوروعدنَمداروت

.()مصروايزيس

اللغويهَ،رطانتهاعنالعبرانيةالقبائلتخلت،اللغةوفي

الكنعانية،العبرلِةوأنجزتفلسطدنأرضفياسدقرتعندما

لَشكل،واصبح!،الكتابةإلىالشفويرثالٍامنبذلكفاندقلت

الكنعانيهَ.اللهجاتمنواحدةانئغهَ،علماءيقولكما

صنعوافقدالدمدلِن،صناعهَفيالكنعانسِنلبراعةونظرا

،والرماحبالسيوفسواءوالفولاذ.الحدلِدمنفداكةأسلحهَ

الفولاذيهْ،والخوذالحديدلِهَالدروعأو،والسهامبالنبالأو

البريهمعاركهمفيوالخيولوالمراكبالعربا!واسلَخدموا

يئمكنوالم،العبرانيينعندعقدهَالنفو!هذاوشكل.والبحرية

لمحطةلِحاربلما!ذي،سليمانالملكعهدفىإلالَقلدده،من

ظلذلكومع.للتجارةبحرلِاأسطولاوأشادالمركباتفحشد

رحمةلَحت،الزراعةإلىالرعيمنالمنتعَلون،العبرانلِون

-12-
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فىاستمَرواوالذلِن.الزراعدةللأدواتالفلسطشِيةالصناعة

وأدواتهمالفاخرانَاثهمفيالفلسطينمدنلَالَلمدحاولوا،المدن

المدطورهَ.المنزلبة

الشعبتصفمةإمكانيةمنالعبراندونيئسأنبعدوهكذا

منبالكاملسرقمهاثم،منجزاتهمقاسمتهحاولواالفلسطشِبى،

هندسةإلىوالمنزلمة،الحربيهَالصناعا!إلىوالديناللغهَ

صناعةإلىوالأسوار،والمعابدوالمَصورللمساكنالبناء

النحتفنونلىاٍوصولاوالحديدلِة،الخشبدةوالعرباتالسفن

والفنونوالمطريزوالحياكةالصباغةوفنونوالزخرفةوالرسم

وحفلاتالأعيادوطمَوسوالأغانيوالزجلالدبكهَفيالشَعبية

والمآتم.الزواج

اليومالعالمفيالبادلِنالدالودمنالعظمىالغالبيةولأن

كما11،خزريأصلمننَمومنشرلمحى،أوروبيأصلمناهم1

الجلدل،وميرانَها،الخزر)إمبراطوريهكوستلرآرنَرلِالَول

الأردنواديمنلِألَوالمأسكفهم11وأن2(2ص8591دصنَمىَ

11القولمحازمننماواٍكنعانمنينحدرواولمالفولجا،منوإنما

والبوجرالهون!بائلإلىوراثياانمماءأوثق11فهمولذلك

فنحنلذلكويعالَوب".واسحقإبراهيمذريهَلىاٍمنهموالمجر،

الصليبيهَ؟الغزواتفيمشِللهاأجنبيهَ،سكانيهَهجرةأمام

تستمراًنتسمطيعولاوالروماندهَ،اليونانيةالسدطرةومرحلهَ

-31-
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هيهنا،ودراسشَاالفلسطينىِ.وذاكرةحاضرسرقهَبدون

،النهوضلَجدلِدعناصركلومنحهاالذاكرةهذهشَشطِمحاولة

وآفاقه.العصربروح

خلفحسينعلى

)599عمان

-؟ا-
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،لفصلى،لأ،لى

!لسطين

تاراحغ

وحضارة
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،لأ،لى،لفصل

لمحضارةتاريح!!لسطين

لح!وانا!ملَحجرةعظاموجودمنالآنَارعلماءاستدل

الإنسلنأن11على،القديمالحجرىِالعصرفى،فلسطينفيلبونة

النماذجأقدمعاصروأنهالعصور،أقدممنذفلسطلِن،فىوجد

.(1)اايةالبشر

إلىنسبةالكيبارلِه،اسمالمرحلهَهذهعلىالعلماءوأطلق

مرحلهَمنولَملَد،بفلسطينالكرملجبلفىكيبارهَموعَ

النصلِلاتاستخدم!حيتَالغذاء،إنلَاجحدى،القدمفىضاربة

استخدامجانبإلى،الشكلوهلاللِهَالحجمدديقةالصوانية

الاكتشافا!ودلتالبريهَ.الحبوبلطحنوالمدكَاتالأجران

والمثاقبالمكاشطوجودعلىوالأردنفلسطينفىالأئريهَ

ورأسزلِن()وادىوالنقبغدف()علِنطبرلافيوالمناكيش

والحرانة.النقب

ال!ارلِخ،قبلمافترةفىبفلسطينالأثريةالمواقع:نمنمانطوانالأب11(

تونس،،الثانيالمجلد،فلسطلِنوآثارتاريخفيدراسات،0صا

849(.

-17-
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،حضارةتار!عغ!لسطين

لحومعلىالمرحلةهذهفىالصيادالإنسانغذاءاعتمد

بلغ!الكرملجبل"ففى.والنباتاتوالأسماكالبريهَالطرائد

طعاممنالملَبقيهَالعظاملسائربالنسبهَه/ه7الغزالعظام

وفدماا)2(افلاحوادىِفىه/ه83وكلِبارهفىه/ه48والانسان

فىوالخرزكالصنارةالأسماكلصيدالعظملِهَالأدوا!وجد!

فىالحبوبطحنأدوالَاوجدتالفلسطلِنى،الساحلكهوف

العظمدهَ.والخطاطلِفالمناجلإلىبالإضافةأريحا،

النطوفيهالمرحلهَإلىالكدباريهمرحلةمنالإنسانوبانلَقال

غربىالنطوفوادىِفىشقبهَكهفمكتشفاتإلى)نسبة

مستوحاةكانلَاالديالصوانيةالأدوالَامعهاستمرت(،القدس

أواسطمنامتدتواللَىالأصلي!نفلسطينسكانحضارة"من

ا)3(.اجنوبامصرفىحلوانمدشِةحتىشمالاوسوريالبنان

22-23.ص،سابقمرجع،نمنمأنطوانالأب)2(

قبلالرابعالقرنإلىالعصورأقدممنفلسطعِن:إبراهيممعاويةد.)3(

القسم،0991،بيرو!،اط،الفلسطينيةالموسوعة33،صالملِلاد،

الثانى.-المجلدالثاني

-18-
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وحضارةتاريع!فللمطييغ

والمغاورالكهوفمنالإنسانبخروجالنطوفىالعصرواسَح

الطينأوالأخشابمنالمنازلوبناء،الطلقالهواءإلىوالحفر

المواقعواملَد!.البيئةفىالمدوفرةالموادوفق،الحجارةأو

وعلِنوالخياموأرلِحاشقبةوكهفالكرملجبلمنالنطوفيهَ

سوريافىالمريبطلرإلىفلسطلِنفيالفلاحووادىالملاحهَ

.الأردنفىوراحوبالبيضاوإلى

الأردنغورشهدالمدلاد،قبلاللَاسعالألفمطلعوفى

الميلادقبلالنَامنالألفوفيالنطوفيه.القرىظهوربجانبيه

تلوفيجنوباأريحافىالزراعيةالدجاربأولىاظهرلَا

لأولوظهر!الشعير،والقمحزرع"حتِشمالاا)4(0المريبط

البحرغربىالخياممولمحعفىالماشيةلَدجينعمليةمرة

5835)عاممنذمكتملةكقريةأريحاظهرلَا(.لذلكا)ْالمتِا

شكلعلى،والطوبالطينمنبناءحركهَشهدلَاحتَ.م(،ق

القديم.الدارلِخفىالحجارهَمنسورأولوأقامت،!باب

،26991،ط،قبرصسومر،دار،عشتارلغز:السواحفراس)4(

18.ص

.81ص،نفسهالمصدر(ْ)
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رة،!قار!عط!ايطرو

جدارمنالمكونأريحافىالئحصشِالْانظاماكتشف11كما

لب!و!مشابهةدائريهَبيو!علىو"عنَرا)6(.اوخندقوبرج

لَلوفىفلسطينفيالفلاحووادىِالملاحةعدِنفىأريحا

إلى)نسبةاليرموكلِهَبالمرحلهَا)7(.اسورلِافىأسودولَلالمريبط

بنهراللِرموكنهرمصبعندالإقجوأموقعمكتشفالَما

العصرمرحلهَ،والأردنفلسطلِنفىالإنساندخل(الأردن

المحززالفخارظهرحيث،الفخاريالحديتَالحجري

السمكهَ،ظهرعظامزخارفالمسماة"بالزخرفةوالمزخرف

موكَعفىأماا)8(.االغامقالأحمرباللونأحياناوالمدهون

صناعهَالمدينةعرفتالفخار،قبلمامرحلةوفيأرلِحا،

صنعتالتىالبلِضاويهَ،والجراركالصحونالفخارلِهَ،الأدوا!

الأحمرباللونالأدواتودهنت،بالقشمخلوطهَعجلِنةمن

ا)9(.امتعرجةأوبسلِطةخطوطأو"منَلنَاتبأشكالوزخرفت

93.ص،سابقمرجع،إبراهيممعاويةد.)6(

93.ص،نفسهالمصدر)7(

.45ص،ابراهيممعاويةد.)8(

.4هصنفسهالمصدر)9(
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،حضارةقاريعغ!لسطين

القشاستخدامكَلالملَأخر،الحديتَالحجريالعصروفي

الصقلوا!دصرالجرار،إلىالعنىَوأضيفالفخار،عجدنهَفى

مدينةعلىالصناعةهذهتقلَصرولم.الصغيرةانىالأوعلى

وبلاطهَعلىوالشيخوبلِسانالمشململَل11فىظهر!إذأرلِحا،

فىوسحابالشماليةالشونةلروفىفلسطلِن،فيالفارعهَوتل

.(01)االأردنا

إلىفلسطينمنللفلسطينسِنالأولىالهجرهَموجات

قبلالسابعالألففيحدنَ!الالجاها!،كلوفيخارجها

إلىفلسطلِنحوكاللَىالجويةالأحواللَقلببسببالميلاد،

صحراء.شبه

بحيرتيفىالملِاهمراكزحولتجمعواالبقاء،آنَرواوالذين

البحروساحلالعقبهَوخليجالأردنونهروطبرياالحولهَ

الألففيالمجهولالفراغمرحلهَوعززت.المتوسطالأبلِض

الألفوفى.الخارجنحوالهجراتاندفاعالمدِدد،لمحبلالسادس

والفخارالخزفصناعهَفلسطينشهدلَاالميلاد،كبلالخامس

بأنهاكوفمانجاكوصفهااللَي،النسائيةاللَمانَيلوالصنَموي

.05ص،نفسهالصصدرا(ْ)
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،حضارةتاريح!!لسطين

المسلَوىهذاولعلا)11(.االفنمنعاللِةدرجة"بلغ!

الباحثلِنبعضدفعالذيهوالفخار،صناعهَفىالمتطور

نأأكدواعندماسورلِا،منلمحادمةخارجيهَخبرهَإلىبإيعازه

11،فلسطينمنالتماثحلونحتالنطوفيالبناءافنلَعلم!سوريا

ا)12(.اسورلِامنالفخار"صناعةتعلمتفلسطينوأن

معدنأقدمباكتشافالمرلَبطالنحاسىالحجرىِالعصروفى

ومواقعالمتِ(،للبحرالشركَي)الشمالالغسولدرفينحاسى

ومامطر(،أبو-لرالصفديالبيطار-بئر)خربهَالسبعبئر

)نابلس(الفارعةلَلفىأخرىفلسطينيةمواقعمنلِماثلها

المحاطةالزراعلِةالقرىتبلورلَا)لِافا(،م!صرالشيخوخربهَ

للطحنالبازلحدةوالاُدواتالنسدِجمغازلوانلشرتبأسوار،

وتحتفخاريهَجرارفىالموتىدفنظاهرةوسادلَا،والجرشَ

السبعبئرمواقعفىاللقىيملِزماأهم11.ولعلالبيو!مصاطب

)الدمى(التمانَيلمنعددوجود(الصفديبئرفي)خاصة

أقدممنالتماثلِلهذهتعدبرونساء،رجالالَمئلالعاجمنالآدمية

فىملحوظاتطوراولَملرالقديمالشر!فىالمصنعهَالعاجيالَا

.31ص،سابقمرجع،نمنمانطوان)11(

32.ص،نفسهالمصدر)12(

-22-

http://www.al-maktabeh.com



،حضارظتارصع!!لسطين

مصنعالصفدىِبئرفىوجدأنهبالذكروالجدلِرالصناعهَ.هذه

هذهانعلىيدلمماوالعظملِة،العاجيةوالدمىللحلي

الشرقلِةالحضاراتعنمستقلوبشكلمحلمِاصنعتالمكدشفات

1(.ا)3االمجاورهَالقدلِمة

فىالمكتوبالبشرلِةتارلِخالعرا!،افلَدحانوبعد

بينحادةصراعات،البرونزعصرشهدالسومريهَ،الحضارة

أناطأكاديسرجونواستطاع،الريم!اهعلىالمدندولِلات

ا)14(،العرا!اجملِعاشمل!الدوقيجميعمنواحدةمملكةيقيم

فلِهابما،الطبيعيةالشامبلادمناطىَبقية،افتقدتهماوهو

فلسطلِنعا؟فةحولالممارنهْ،الدراساثوتشدر.فلسطدِن

الفخارأنالمدلاد،لمحبلالرابعالألففى،المجاورةبالمناطق

فىإللِهالأمثلةاكَربووجد!مصر،إلىلَصديرهلَمالفلسطيني

الساحلعلىطرطوسوفيوشرقده،الأناضولأواسط

1(.الوركاء)ْمرحلةفيالنهرلِنبينمابلادوفىالسورىِ،

55.ص،سابىَمرجع،اهيمايرمعاولِةد.)13(

المدنوتطورلنشأهَاللَارلِخيةالعوامل:الموسوىعباسمصطفى)"ا(

8291بغدا،الإعلاموزارةالإسلاميهَ،العربدِهَ ca،4.ص.

95.صساب!،مرجع،إبراهيممعاولِةد.ا(ْ)
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وحضارةتاريعرر!لسطين

فلسطدنبينالقدلِمةالدجارلِةالعلالمحا!علىهذادلإذا،

العلاقاتتوطدفإنالقريلا،والأفرلِقىالاَسيوىِومحيطها

الألفمرحلةفىإلاشموليتهلِأخذلمالمصرلِة،الفلسطينية

الملِلاد.لمحبلالثالث

ئس!غلكانتإذ.فلسطحننحاسإلىبحاجهَليس!فمصر

معظمفيولَدخلهسيناءصحراءمنواسعااسلَغلالاالمعدنهذا

لفلسطلِن،الجغرافىالموعَولكنوالحربيهَ.المدنيهَالصناعات

فراعنهَمنلَطلببآسدا،مصرلالضالالرئسِمىالمنفذكونها

لمذاواٍالسدطرهَ،مننوعالهجادالمدمادبهَ،المصرلِهَالسلالالَا

ولجعلىجههَ،مناللَجارلِةالطرقلتأملِنالسداسيفالنفوذيشِسر

عنمصربغزوطامعكلمطرقهَتتلقىأولىبوابةفلسطلِن

.الآسيويالبرطريق

الحضارلِةالمواقعمعالمصرلِهَالعلالمحالَاتعززتوبذلك

الأسرهَعهدإلىيعوداسطوانى"ختموجدوفدماالفلسطحنلِة.

فىمارك!مدامعثرلَا،بفلسطحنسارونسهلفيالأولى
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،حضارةتاريعرر!لسطين

المرمرمنأكوابعلى)التل(عايمدلِنهَمعابدإحدى

ا)16(.امصريأصلمنالورديالجرانلِتمنوطبق

امقبرةافىفلسطلِندهَفخاريهَمصنوعاتوجدتالمقابلوفى

فيفلسطينلِةخزفدهَوموجودا!ابددوس"،فىجرالملك

ا)17(.االجلِزهَقبور11

واللَدلفى،التجاريالجانبعلىطغىالحربيالطابعانإلا

الخامسهَ،الأسرهَففى.وفلسطلِنمصربلِنالمتبادلهَالعلالمحةفي

حصنعلىالمصرييناسلَيلاءبمنظرالمصرلِهَالآثارتحلَفظ

فىمقبرتهفيوجدتنصوصوتذكرنيدلِا.فىكنعاني

صدالسادسهَ(السلالةعهد)فيأونى،الوزيران،أبيدوس

جنوبفىالمصريهَالمصالحهددتفلسطينطَلقبائلاهجوما1ً

نفسها")18(.المصريهَالحدودهددتربماأوفلسطين

فىوسصرفلسطينبينالحضارلِةالعا؟قاتض!ربية:الدلِنعزد.)16(

90ص،البرونزعصر rالعددالثاندهَ،السنةللتالَافة،العربيهَالمجلة

.2991/(آذار)مارس،الأول

.93ص،نفسهالمصدر1()7

.33ص،نفسهالمصدر)18(
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،حضارةتاريع!!لسطين

في.م(ألَى55ا-.75)5لمصرالهكسوساحلَرووخلال

بينالعسكرلِهَالتعديا!خمد!،الوسيطالبرونزىِالعصر

الاحترر.لَحلَاالوالمحعالمصرىِالجانبمنوخاصة،الطرفدن

نظامتطبيىَمصرفىتبنوا11الهكسوسأنقبللأنهونظرا

11وانهما)91(،الكنعاندلِنامنجاءهمالذيالمركزلِةالحكومة

2(،.م(11)ْاق6أ-هـ.05/\)سنهَبينلهمقاعدةأريحامنالَخذوا

حساسلِةفإنالقمر.أىِلِرلِحو"الكنعانياسمهاعلىوحافظوا

لذلك.الفلسطينييننحوالمصرلِينلدىتولدت،إضافيةما،

،الهكسوسطردتوالدى،عشرةالثامنهَالأسرهَتاريخأصبح

معالصراعولَاريخجهة،منفلسطينعلىالسيطرهَتاريخبأنه

جهةمن،كنعاناحلَا!لالمستهدفوالحثىالحورىِالنفوذ

-اءَ.)2وأخناتونبه.كنعانيلحىَالثالتَفتح!مس.أخرى

،كنعانأمراءمعالدبلوماسيهَمراسلالَهيواصل.م(ق31/\غ

-ا092)الثانىورمسسِ!.م(ق)592أ-03)3الأولوسيدى

فلسطين.فىالتدخلعدمعلىالحثلِينيرغمان.م(ق1224

عبدد.ترجمةا!ه!هَ،الرسالالَاآرضفلسطينجارودىِ:رجا)91(

78.صبيرولَا،،التراثدار،شاهلِنالصبور

.491ص،جا،الفلسطشِيهَالموسوعةْ)(2
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وحضارةتاريعغ!لدمطيلت

خلدونابنإلىالمؤرخلِنبعضشِسبثانيهْ،ناحلِهَومن

منهم،موسىوحتىالخليلإبراهحِمنذمصرفراعنةبأنقوله

فرعون"وأنالعمالقهَإلىنسبهمفىويرقون،الهكسوس

بنالرياناسمهلِوسفوفرعونالأد،بنسناناسمهإبراهحِ،

بذلكا)21(.امصعببنالوليداسمهموسىوفرعونالول!د،

العبرانيينعلىاللَسخيرفرضمعملَزامنالهكسوسدحربكون

الكببر.لهروبهمومقدمهَمصر،فى

الأحكاملضبط،لَدقلِىَإلىبحاجهَوسواها،الأفوالهذه

الخليلإبراهيمبينالزمنيةفالف!رةاللَاريخ،سداقفيالعامة

علما.لمصرالهكسوسحكمفدَرهَأضعافثلانَهْهى،وموسى

أوالوسيطالبرونزيالعصرفييتملمالعبرانيينخروجأن

جعلىعلىوا!رنزيينالمؤرخينبدنإجماع"شبهفهناكالأخلِر.

الوسيط،البرونزيالعصرنهايهَالميلادكبلعشرالسادسالقرن

حوالىافاريسعاصمتهموسقوطالهكسوسهزيمهَلْمتعندما

بلا،الكولِتلَالِمز،كوتِمطابع،وبراعمجذور:حاويسامي)21(

.17ص،تاريخ
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،حضار!ةتاريعغ!لسطين

فىعشرةالسادسةالأسرةحكمبانتهاءايذاناً!.م(1)567سنة

ا)22(.عشرهَاالنَامنةالأسرهَلحكامكمركزطلِبهَواستعادةمصر،

القرنمنلْصفمنفدمئدالأخير،البرونزىِالعصرو"أن

قبلعشرالثالثالقرنأواخرإلىالميلادقبلعشرالسادس

الشامبلادعلىالتامةشبهالمصرلِةبالسلِطرةالملِلاد.ويتسم

ا)23(.اعشرةوالداسعةعشرةالثامنهَالأسرتينحكمأثناء

والدولِلا!الإمارالَالَوحددفىالمدمنَلهَالإضافيهَالحقلِقهَ

هو،الهكسوسحكملَحلَهواحدهَمركزيهَحكومهَفىالفلسطلِنيهَ

عندمصر،إلىالموحدالكنعانىالنموذجنقلمنمكنهمالذي

لهم.نَانيةعاصمهَأرلِحاعلىأبقىالذىِوهواحتلالها،

قبل،الهكسوسحكملَح!واقعهَكانتبمجملها،،ففلسطين

ملاحدَلآوإنسنة.خمسلِنعنيزيدبمامصر،احتلال

هو،فلسطبنجنوبىفيشاروهين،إلى،طردهمبعد،الهكسوس

إدارهَوالَسمدا.والوسطالجنوبإلىبالاضطرابالَادفعالذي

البلادوإفقاروالاضطهاد،بالعسفلفلسطينالمصريالاحتص

.49ص،سابقمرجع،ايراهيممعاويةد.)22(

(3)sنفسه.المصدر
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،حضارةتاريعغملسطين

منوالدولِلاتوالإماراتالولاياتحكامعلىلَفرضهبما

ولَعطيل،المصريبالحكممباشرهَمنهمواحدكلوربط،خراج

منمظهرأىِولمحمعالفلسطينلِة،للإمارالَاالمركزيهَالوحدة

الخلافعواملولَغذلِةبل،الاحتجاجأواللَمردمظاهر

العمارنهَ.لررسائلبذلكلَشلِركماالمحلدهَ،والنزاعات

فلَراتهاأكثر،فلسط!نعاشلَاالحدلِدىِ،العصروفى

إلاالمصرىِ،الاحتاإلثبضهَلَضعففلمولَداخلاً.اضطرابا

فيتوفولم،لإرهاقواوالتمزقالفوضىمنحالةفىوالبلاد

لِدوسالذلىِ،والمصريةالعراقلِةالإمبراطوريتينبلِنالصراع

ترافقالفلسطيندة.والإماراثالممالك،الدواموعلىبأوَرامه،

الفلسطيندلِنوعودهالبحرلِة،بالشعوبسِممىمابروزمعذلك

فلسطلِن،جنوبفيالأصلىموطنهمإلىوالبحركربَمن

فلسطين.واحدصغزوإلىالساعيهَالعبرانيهَالقبائلوظهور

ولَركلِهَيونان!هَعناصرمنالبحر،شعوبتشكلتلقد

احتصفىفشلهاوبعدوطن،با؟غدلَاوعندماوفلسطشِهَ،

أ!.م(،ا-123)184النَالتَرمسيسلِدعلىوهزلِم!هامصر

ومملكهَالحنَيينعاصمهَهانوشامهاجمهَفىمحاولاتهموفمنَمل
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،حضالرةتار!عغهللصطين

فيالأصلىموطنهمإلىالإلِجدونعاد)اوغاريلَا(،شمرارأس

فىالأصليموطنهمإلىالحتنونوعادكرلِلَا،جزيرة

همفعادوا،البحر،فيوحدهمالفلسطلِنيونوظل،الأناضول

فيه.واستقروافلسط!نجنوبفىالأصلىموطنهمإلىألِضا،

أننكدشفواللغهَ،.الدينفىمقارنةدراساتإجراءوعند

طدىَ،صورةإلاهوماكريتفيالإغريقيالمينالَور

ذاتكرلِلَاأبجدلِهَوأنالكنعانى،بعلالإلهعن،الأصل

الشبهشديدةوالمعابدالقصوروحتىكنعاندهَ،ساصِةأصول

التفئدراتوام!دتبل.وصورواوغارلِتفلسطلِنفيبمنَدلالَها

المدلِنة"وسوركركوانفىالبونيفالمعبد،لَونسإلىالكنعانلِهَ

لَلفىعلد!اعثرولمحدفلسطينأرضفيمثلِلالهانجد

دخلوافلسطدنفىالآلهإَداراْعضاءجلاواناالنصبة")24(

فىوالآلهالَأالآلهأعظمومنالبوندهَ،العربيةوالمدنلمحرطاج

ملالَرتكنعانآلهةومنوعشترلَهبعلقرطاجوفىفلسطين

ا)25(.اودجانواشمون

فئدراساتلمحرطاج،إلىكنعانوأرضفلسطينمن:حسمِنمحمد)24(

83.ص،8491،تونس،الثانىالمجلد،فلسط!نوآثارلَاريخ

نفسه.الممصدرْ)(2
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وحضارةتاريحع!لدصطيلت

المناطقسكانانةبلَرا--كارلالبوفسورولِقول

الجزلِرةشبهإلىانمَلوا)فلسطدِن(سورلِامنالغربطِالشصاليهَ

اعتمدتحضارةدولهمفىوخلقواالساملِة،الأبجديةالعربية

منكانواسبأدولة"سكانأنيسللّتجلذلكالأبجدلِة")26(،على

.Y(ا)7اشماليأصل

الطويلةالعلافهَبدلكواللَارلِخ،الأتارعلماءمعرفةورغم

كانتوغزةوبلِسانمجدومل!مدناوانومصر،فلسطينبين

مصريهَجالياتوجودعنعداالمصرلِهَ،للإدارهَهامهَمراكز

اللَابو!اسلَخدامشاعحثِ،الفلسطينيةالمدنغالب!ةفى

فىالفلسطينيوناعتادهلماكإضافة،الدفنعملياتفىالمصري

يعدذلكومعوالمغاور،والصخورالاًرضفىالدفنعمليات

علامةبأنهللتوابتِالجنوبفىالفلسطلِنييناستخدامبعضهم

إحدىهمالفلسطينيينبأنالاعلَرافلنفىغريبهَ،حضاريهْ

وسميلَا،ولبنانسورلِاساحلىإلىهاجرتالتىالدَبائل

74-ص،التاريخدبلماالعربجزلِرةشبهلغات:بتراتشيككارل)26(

بغداد.،8791ثانىكانون،الأولالعدد،الاستشراق75،

نفسه.المصدر)27(
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،حضارةتار!عيهل!صطين

الوظلفهَعنمهنىلَعبيرهىالفحنقدلنلفظهَولأنبالفلِندقللن.

11،الإرجوانالّاجركناخىلكلمهَمرادففهىالإرجوان"اثاجر

تجارعلىالإغرلِقأطلقهالأولواحد،شىءهمافا!ننتان

البلاد.أهللغةوالثانى،الإرجوان

وشاع،المصريينمنمأخوذةعادةاللَوابتِفىفالدفن

الطبدمىومنوسوريا.ولبنانوالأردنفلسطينفىاستخدامها

جزلِرهَمنالعائدونالفلسطينيونيتأثرأنألِضا،والمنطقى

فلسطين،إلىينقلوهوأنالإلِجلِهَ،الحضارهَمنبشىب!كربَ

والمعابد.بالفخارفعلوهماوهو.العامالفلسطينىالطائعوفىَ

الرئيسمعبدهبقيالكنعانلِة،الدلِانهَفىالغلةإله،دلأاجونفالاله

فىرشفالإلهاسمعلىوحافظوا،الفلسطلِنيونوأجلَهغزة،فى

جزءاً،استقرارهمفوروصارواالساحليهَ،ارسوفمدينةاسم

القبائلاله115"يهو51مواجههَفىالل"11جماعهَمنأصملِلا

هندسيهَ،بأشكالوالمزخرف،الملونوالفخار.العبرانية

صنعهوما،الحجريالعصرمنذفلسطينفيمعروف
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وحضارةتاريعغفلسطين

أطصأ

وصانح!هامحلية!ينةصنكانالمجنوبفىالفلسطينيونأ

6؟1ولكضاهحثيور

الحربفىشركاءالفور،وعلى،الفلسطينلِونأصبحولذلك

حملةمنذالعبرانيينضدالكنعاندةالقبائلخاضتهاالتىالدفاعدهَ

فيإسرائيلعاصمهَالسامرهَ،سقوطحدى،نونبنيوشع

مدينةوسقوط،الآشوريينلِدعلى.م(ق)722عامالشمال

يدعلى.مهقلم19لمعامالجنوبفيلِهوذاعاصمة،القدس

1ثىحوالشمادفىإسرائيلمملكهَتأسيسللَاريخولَبعأ.البابليين

سنوالَا،03()\/إسرائلدولةعاشلَاكَدفتكون.م(،ا!)030

4)يهوذاودولهَ،مصرفىإقاملَهممدهَمنأكَلفلَرةوهى i)r

عبوديتهم.فلَرةعنقليلآلِزيدبماسنة،

الرعى،علىلَعلَمدمتنقلهَبدويهَقبائلالعبرانيةالقبائلولأن

والقتلوالنهبالسلبلقبانلانتمائهافىمتوحشهَجذوروذالَا

فقدالأموريين،منالمستوحشَللفرعأوالأمورية(،)القبائل

أرض،الأرضعنشىء،كلعن،فلسطينفىغرلِبهَكانتا

المدنيةالحياةوعن،الرطانةعلىالمتفولمحةاللغهَوعن،كنعان

ا.'11ص،سابقمرجع،إبراهلممعاولِةد.)28(
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،حضارةتاريعح!لسطين

هوماكلوعنالخلِمة،منبدلأوالقلاعالقصورفىالرا!ية

والزلِنهَاليومىالاستخدامأدوالَاوعنوزراعى،صناعى

وسلَراللَقشفمنبدلاً،الكنعانيةالمدندويلاتفيالمنتشرهَ

كنعانيينيصحرواأنعقدهَ،القبائلهذهرافق!ولذلك.العورة

والصناعا!.والزلِنهَالحربوأدوالَاوالملبسالمسكنفى

شرالًعهملَركوابه،عرفوامماالدخلصفىرغبتهمولفرط

البلادسكانبدلِانهَالأحلِانأغلبفىوالتحقوا،التوحيدلِة،

الههَلهاواضافواوعشلَار،وبعلايلفعبدوا،الأصليين

والمؤابببن.العمونيلِ!

حكمبفترة،فلسطينفىالعبرانببنحكمفلَرهَتلَشابهولَكاد

ا)92(،دشِهماأولغلَهمفرضمنلِدمكنوالمالذلِن11الميتانىمملكة

كونهعنالاحتلاللِزيدلاإذ.الطابعفلسطلِنلِةالبلادوظل!

الأصللِلِن.السكانمنمحيطفيالأجنبدةالجزرمنمجموعة

97.ص،سابىَمرجعجارودىِرجا)92(
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،لق!ر،ة:

،لفح!
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ه!لمتنا،لفحي،:ةلق!رلم،

فىواسرف!،الهلوسةحدودإلىالبطولاتفىوبالفَ،صحرقى

لَنالمحضالَافىأومعهامما،الأخرىللشعوبالاتهاماتكلِل

الدينيهَالفرلِهَلَبدوالحصر،لا،المثالسبيلفعلىفاكَعة.

التىالعقللِهَئأملإلىمدعاهَ"،كنعان"لعنةبالمسماهَالساذجهَ

:قالالذيهوالنَهأنالنصيزعمإذصلِاغتها.وراءوقفت

لسلنعلىجاءتوأنها"،لأخوتهلِكونالعبيدعبدكنعان"ملعون

كماإلفا،يرئكبلمم1هذفىكنعالن1ئأ1لمغربِونوح.1لمنبي

با!ي1ئيه،حسابةكاثوَر!لسَديديفؤمإنماو!دكك،1ة1ثثؤر!شهد

إ!يسترهاولمنوحالنبىعورةرأى

111والتوراهَفىالنسبشجرَهابشكاللِةنجابهذاتهوبالأسلوب

ث!ثأأزفىظلفى،العبرانييننث!ماةفرخكم.السببلِةلعلةقفدانها

حلفظوافإنهم)العرا!-فلسطين-مصر(،قدلِمةعربلِةحضارات

حضارلِهَمساهمةالِةلهموليس!الرعويالبدويطابعهمعلى

وتدملِرها.وراثتهافىهمهمانحصرإذ،البلدانهذهفى

!قحطانمنوأولىأحقعابرإلمىانشمابهمأنولِعتبرون

الخليلإبراهلِموأنلعابر،المباشرالابنهوقطحانأنولِنسون
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،لمت!ا!ض،لق!لر،!ة:،لفص

بعابرأح!فمن.سامبعدالتاسعوالجيلله،الخامسالجيلهو

عينهَوبأخذ؟!فالجنسلمنالخامسالجدلأمالمباشرابنه

بأخذنكلَفى،المبالغةفىالمفرطةالبطولا!منمتواضعهَ

القضاهَ.سفرمنلشمشونحادلَتلِن

واصطادشمشونانطلق11:الأولىنقول

الثعالبفجعلمشاعلوأخذنَعلب،مئةثلاتَ

مشعلا،ذنبينكلبدنوجعلذنب،إلىذنبا

الفلسطينيينزرعفىوأرسلهاالصنَماعلوأوقد

3(.ا)ْاالزسِونحلَىوالزرعالأكداسفأحرق!

الفلمحتلتحماراوبفكاالثانلِة:وتقول

.(13ا)اجلر

التعليق.عنغنيلَانوالفقرلَان

وإسلاميا،لِهودياالدلِنيةالناحيهَمننَاب!انحدنَانوهناك

الحدث.قاطعةإجابهْدونمازال!شكاليهَاٍينَلِرانولكنهما

.هو4اتالفقر،51الفصل،القضاةسفر،اةالحَورْ)(3

.61ةالفدَر،51الفصل،نفسهالمصدر31()
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،لثانيىلنصلىلم

لمتنا!ضا!روا،قور،*:

علىوتشتمل،اليهوديةللدلِانهَالمقدسالكتابهىالتوراهَ

سفر،التكوينسفروصى:موسىالنبىإلىنسبلَاأسفارخمسة

.الاشدراعتثنيهَوسفرالعددسفرالأحبار،سفر،الخروج

ديناْولأعتبرسواها،دونالعبرانلِةبالقبائلالدينولاخدصاص

والخالق.القبحلةبينفريدةعا؟فهَشِسجال!اريخفيلبلي

النصفيولَدخلصياغهَإعادهَإلىالتوراهَئعرضت

الميلادلَبلالعاشرالقرنمنسنهَ،لَسعمائهَحوالىام!دالدبنى،

بعدعدهَمراتبهاالنظرأعيدثمالميلاد،بعدالأولالقرنإلى

منواسعاعدداالأحبار،وأضاف،الإسلاميةالديانةظهور

التوراةفقدلَابذلكو،الخمسةالأسفارإلىالمضافةالأسفار

لدىتجريبيةمادةإلىوتحولت،الدينىالنصعلىالحفاظفدسيهَ

والدمدلِل.والإضافهَبالحذفالأحبار

،ونينوىبابلإلىالسبىعلىالإنفعاليالفعلردانويبدو

إل!وأوصلهمالأحباربعضلدىالمفرطةالنرجسيهَعزز

تفضيلإلىالدلِنىالتفضيلحولتبدائيةفاشيهَفىالسقوط
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قضلمتنا،لنص،:لقور،!ة،

للعبرانيين،خاصكديناللِهودي،الدينبطبيعهَلِتعلقالأول

يدشنذلكومع،مغلىَقبلىدينفهوالبشر،منسواهمدون

للنبىالمعجزا!كليس!خدمعندماذلك،بنقيضالأولىخطوته

لاالذىِالوقتفىلماذا؟مصرإ!فرعونإقناعأجلمنموسى

لاستقطابموسىالنبيفيهالَوجهواحدةحالهَفيهلَسجل

هذافلماذا!الجدلِدهَدلِانتهإلىالشعبعامةمنواحدمصرلىِ

افترضناولومصر؟!فيالسلطةرأسعلىالضائعالجهد

حدودفيالدعوةلَتولمحفأنلِعنيفهل،الفرعوناسحجابة

سيناء،طورفىلاحقالَلقاهااللَى،التوراةستأخذوهلمصر؟!

أخناتوندعوةعنارلَدفرعونبأنوالافلَراضجدلِدا؟!مسارا

لموسى،ماعلاقهَوجودلِتطلب"ألَون"،الواحدالإلهعبادهَفى

دلِانهَكهنةأحدموسىكانفهل.الدعوةبهذهالرسالهَ،!بل

أنصحدِحالدللَا؟أوفلسطينإلىرسلهأحدهووهل؟أخناتون

بمجرلِل!دائماطلاععلىتجعلهالملكىالقصرفىحلِالْهوقائع

محايد،شاهدمنوئحولهوالحربحة،والدينيةالسياسيةالأمور

دلِانةعنالارلَدادأنوالنَابت.ومسؤولفعالمشاركإلى

بما-،العبوديةلأعمالالعبرانلِينتسخير،شملهفيماشمل،ألَون،

الدلِانهَعنالرسميالارتدادضدالعبرانيينأنضمنايوحى
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،لمتناقض،لق!ر،ة:،فص

موسىرأ!فعندماعللِهم.اللَسخلِرفرضوضداللَوحلِديهَ،

فلَمْوشمالاًيميناًأخولَه/التفًمنعْبرانلِالِضربمصرلِاً"رجلاً

عقوبةمنوهربا)32(،الرَّملافىوطَمَرهُفقلرًالمصريَأحداْير

مدين.إلىوالتجأفرعون

ابنلَهولَزوج،رعوالِلكاهنهاموسىصاهر،مدينوفي

السموا!ربالِل"11ل!؟لهلائهوعلىالكا!نلقبويدل.صفورهَ

العربىالنبى،مدلِننبىذالَهوهو،الكنعانيةالديانةفىوالأرص!

المؤرخلن،أماممحدرألغزآَمازالالثاني.الحدتَلنَمعب

بحرماءفلقومعجزة،مصرمنالعبرانيينبخروجوالمتمثل

مفجعة،صورةالتورالَي،النصولِرسمالأحمر(.)البحرسوف

الباء()بكسربكرضربالنَهبأنيقولعندما،الخروجلكيفلِهَ

المصريلِن،سائرإلىوعبيدهفرعونمنمصرلِهَ،أسرةكل

له!مشِاًبتِكلفقدعندماكبرىمناحهَإلىمصرفئحول!

بلِنمنفأخرجاكَوماوقاللدِإ6وهارونموسى"دعاعندها

.ا)33(قلحَاكماالرباعبدواوامضوا،إسرائيلوبنوأنتما،شعبى

مركبه"ستمائةيأخذالعبرانيينثيروبفرعونيدركوعندما

.أ-12االفقرتان،الثانيالفصل،الخروجسفر)32(التوراهَ،

.31الفقرة،21الفصل،الخروجسفر،التوراة)33(
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،لمتناقض،لت!ر،ة:،لنص

ا)"3(نَلالَيوناجمدكهاوعلى،مصرمراكبوجميعمختارهَ

ارفع11لموسىالزبقاللِدركهمأنكادوعندما.ويطاردهم

وسطهفىإسرائيلبنوفلِدخلفشقهالبحرعلىلِدكومدعصاك

علىالرقيفأرسلالبحرعلىيدهمُوسى."ومذ3َ(")ْاليبسعلى

جفافاالبحرفىجعلح!ىالليلطولشدلِدةشرقيةرلِحاالبحر

الدبسعلىالبحروسطفىإسرائيلبنُوالماءُ/ودخلانشقًولمحد

"وتبعهم0ُا)36(ايسارهموعنيمحنهمعنسورلهموالماء

ومراكبهفرعونخيلجمحِوراءهمودخلواالمصرلِون

علىلِدكمدلموسىالرب"فقال،ا)37(البحراوسطلىاٍوفرسانه

r(ا)8اوفرسانهممراكبهمعلىالمصرلِينعلىالماءفبرتدالبحر

لىاٍالصتحانبنَا!عندالبحرفارلَدالبحرعلىلِدهموسىافمد

.Vالفالَرة،41الفصل،جوالخرسفر،ةاالتور(3)4

.61-)5الفقرتان،نفسهالمصدرْ)(3

21-22.الفقرتانا،ثالفصل،الخروجسفرالمدَوراهَ،)36(

.23الفدَرة،نفسهالمصدر)37(

.62الفقرة،نفسهالمصدر38()
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قضلمتنا،لفصا:لتور،ة،

المصريينَالزُبفغزَ!تلقاءههاربونوالمصريونعللِهكانما

.البحر")93(وسطفى

وهممصردخلواقدلِعقوبآلمنالعبرانيونكانفإذا

،؟(ا)1سنهَاونَلانَينمئهَأربع11ومكثوا،4(ا)ْانفسا"سبعون

لَعبرالأحمر،البحرحادنَةفإن،المليونحوالىوهموخرجوا

وثلِقةأيهَتوجدلاذلكومع،الطرفلِنمنكبرىقوةالتحامعن

دفعماوهولَلملِحأ.أوئصرلِحاًالحادئةهذهإلىلَشيرفرعونلِهَ

لتلكأثرأكَلمصرينصأيفىنجدلاإننا11القولإلىدوفو

.(ا)42الفراعنهَابلدفىللعبرانيينالطولِلهَالأفامهَ

ص!ر!ة،لأيبيماء

والأسفارالرئيسيهَالخمسهَأسفارهافىالدوراة،تقدم

اللِهوديهَ،الدلِانةفىالمبجليننبلِاءلا6غرلِبةصورة،الملحقة

.72الفقرة1،،الفصل،جالخروسفر،اةالتور)93(

.72الفالرة،64الفصل،التكوينسفر،نفسهالمصدر(41)

ء04ةالفقر،21الفصل،جالخروسفر،نفسهالمصدر(لإ)ا

سابق.مرجع،جارودىِ)42(
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قضلمقفا،لنص،:لتور،ة،

معلَضادفيفتضعهموالإسلاملِهَ.المسيحلِةالديانتينوقى

سلوكأيأساس،والتحليلالتحرلِمفيوخاصة،معنقداتهم

زنامنطفلمنأنجبلوطالنبىأنفتذعي.دينكلفيأخلا-لمحي

بلِنجمع)إسرائيل(يعقوبالنبىوأنإ!ابنتيهمعالمحارم

العجلعبدهارونوالنبى(إ!وراحيل)للِئهَالزواجفىالأخلَلِن

للموتودفعهالحثىأوريابزوجةزناوداودسيناء!لَيهفى

صاحبوهوالأصنامعبدالحكيموسللِمان!زوجتهيأخذحتى

وأن،ا)43(أناشحداوخمسألفاأناشلِدهوكانثمنَلآلافانلاثة

وهمازوجلَيهماعنسكتااسحىَالنبىوابنهإبراهلمالنبي

سلالهَرأسيهوذا،وأنإ!للنجاهَطلباالملوكبلِو!إلىتسالمحان

وردلَاكما،النقاصلِلهىهذهو!ابنهأرملهَبكننهزناالأنبياء،

:الدَوراةفي

لوط،لن!يىا(

سدوممملكةفىوسكن،إبراهيمالنبىعضهعنلوطالنبىافترق

فعلسدومأهلاول!،الملكانجاءهوعندما.أسرتهمع

دخلاالأنهما1عنهماعوضاَابنتلِهلوطفعرضبهما،الفاحشة

32.الفقرة4الرابعالفصل،الثالثالملوكسفرال!وراهَ،ْ)!:(
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قضلمتنا،لنص،:!ةلملقور،

،سدومعلىاللهغضبحلذلك،وبسبب.ا)"ة(سقفىاظللَحت

فىكهفإلىابنديهمعواللَجأوابنئاه،وزوجدهلوطفخرج

نظرلَالأنهاملحعامودإلىزوجتهلَحول!أنبعد،الجبل

الخمرأبيهماسمَايهَعلىالبنلَانئتاوبلَا،الكهفوفىخلفها.

ابناالكبرىوولدلَاأب!هما،منلوطابنتاافحمل!ومضاجعلَه

ألِضاوالصغرىاللِوم/إلىالمؤابلِينأبووهومؤابوسملَه

."(ا)ْااليومإلىعمونبنىأبووهوبنعمى،وسمتهابناولدت

المؤابيةمثلعرلِقهَحضارات،المقطعهذاينسب

عمونفربة.المحارمزنامنطفللِنعمشروإلىوالعمونيهَ،

عظلِمهَ.ممالكوبهما،السنلِنبمئاتلوطدبلمعروفتانومؤاب

اًرض"منالمؤرخينبعضاحلَسبهاعمونبنىفارض

سِممونهمالعمونلِونوقبلا،بهاأثَامواالجبابرهَلأن،الجبابرة

شعبوهم،الإيم!ون11فهممؤابسكانأما.ا)46(زمزمحلِنا

.ا)47(اكالعناديلِنالقاماتطوال،كثير

.8هَالفالَر،91الفصل،الدكولِنسفر،اةالتور(4)ث

.3-9لم62اتالفقر،نفسهالمصدر(:ْ)

.02الفقرهَالنَاني،الفصلالاشَتراع،تثنيةسفر،نفسهالمصدر(لح):

.01الفقرة،نفسهالمصدر()/"ث
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،لمتناقض،لق!ر،ة:،لنص

يعقولص،لنبيى)3(

لِدزوجألا)إسرالًلل(لعقوبالنبىابنهاسحقالنبيأوصى

فيلابانخالهبناتمنلِتزوجأنودعاه،كنعانبنالَامن

وخدمالعرا!،إلىلِعقوبذهب،أبيهلوصحةوتنفيذا.العراق

الصغرىابنتهمنتزويجهمقابلرعى،سنلِنبسبعخاله

صبيحةاكتشفالمدهَ،انقضاءبعدبها،دخلوعندما.راحيل

اتفقا.كما،راحيلوليس،الكبرىالبن!،ليئةأنهااللَالياليوم

فلمخدملَكبراحلِلأنيالسِ!بى؟صنعت"ماذا:لخالهفقال

ثم،زواجهأسبوعلِكملأنلابانعليهفاقلَرح113)8"(خدعتنى

يعقوبجمعوهكذا.ا)94(أخراسنين"سبعبخدمةراحلِليأخذ

الدلِانالَا.كلتحرمهماوهوالأخ!لِن،بلِن

3(ي!وط،)

اللاحاللِن،الأنبياءنسلورأسلِعقوبابنيهوذا،لَزوج

سنفىأصبحوعندمااعير".1يسمىبكرهوكانكنعانلِهَامرأة

.52الفقرة،92الفصل،التكوينسفر،اةال!ور()48

.72الفقرة،نفسهالمصدر()94
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المتفاقض،لنص:،لقيراة

وترملتحينبعدعلِرفماتتامار،لَدعىامرأةزوجه،الزواج

لهلِقيموأنأأخلِهبامرأةلِدخلأناونانأخوهورفضزوجطَ.

تقيمأنتامارمنيهوذافطلب،العبريةالعادا!ئتصكمانسلاْ،

ولكنبها.فيدخلااشملةاالثالتَابنهيكبرحتىابيها،بي!فى

شيلهَ.كبرعندماوعدهلِنفذلملِهوذا

خلع!،غنمهليجزلَمنهإلىصاعدولِهوذالِوم،وذالَا

لِهوذاافرآهاوئتقَبتبالخمار،ولَغطَتأرمالهاثلِابلامار

إلىإليهافمالوجهها/مغطيةكانتلأنهابغلِأفحسبها

فقالتكتته،أنهايعلململأنه،عليكادخلهلمِوقالالطريىَ/

منمعزبجديابعثقالعلى؟/تدخلح!ىتعطينىماذا

الذىِالرهنماكَال/تبعثأنإلىرهناًأعطنىلمحال!الماشلِهَ،

فأعطاها،بيدلِكالتىوعصاكوعماملَكخاتمكقالتأعطيكه؟

.(ا)َمنهافعلفَعليهاودخل

تاماركنتهأنللِهوذالمحلِلالحادنَهَ،علىأشهرمضىبعد

اخرجوها11فقالالبغاء،منحاملوأنهابغلِأ،صارت

قالوالعصا،والعمامهَالخالَملَامارأثبتتوعندما('ْإ)افئحر!ا

.91-51ا!الفمَر،83الفصل،ال!كوينسفر،التوراة(َ)

.42الفقرة،نفسهالمصدر(اْ)
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قضلمتفا،لض،:ةقكلر،،

ألِضالِعدولمابنى،لشلِلةأزوجهالملأنىمنى،ابراهى1يهوذا

.(ا)2ْايعرفها

ابناوهماوزارح،فارصهماتوأملِنتامارولدتهكذا

ابنه.زوجهَتامار،كنلَهمنيهوذا

01صار،ليالفبيى4()

دمةعلى،مولودانهمايوكأبد،ابنا،وموسىهارون

لهزوجةعمتهيوكابدعمرامافالَخذالمحارمزواجمنالدوراة،

ئتسب،الصحراوياللَ!هوفى.(ا)3ْاوموسىهرونلهفولدلَا

الإله)رمزالذهبىالعجلصنعالذيهوأنه،هارونإلىالتوراهَ

أنهمأجلمنالشعبالرب"وضربالناسليعبدهبعل(الكنعانى

.!(ا)ةاهارونصنعهالذيالعجلعبدوا

.62هَالفالَر،83الفصل،التكوينسفر،ه1َالتور(3ْ)

.02ةالفمَر،6الفصل،جالخروسفر،نفسهالمصدر)33(

.53ةالفقر،23الفصل،نفسهالمصدر(ت)
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المتفا!ض،لفص،لقور،!ة:

5(،لنبيى-،،!)

رتةويحاصرالعمونيينيقاتلالعبرانيينجشَ!كانفلِما

عندماالمُلك،بلِ!سطحعلىيلَصنَمىداودكان)عمَان(،عمون

رسلاأرسلالفوروعلى.سَملَحموهىالحثىأوريارأهَ

(إ)َاانجاسلَهامنولَطهرلَابهافدخلعليهفدخلت.

أعادنَمالمعركةساحمناورياإحضارالملكتلخدلب

القلَاليكونحيثإلىاورلِا"وجّهوالِقولكتابوبلِدهصرفه

.(ا)آْولِموتافدضربورائهمنوارجعواشديدا

اوساءا!إليهأرمللَهداودويضماوريايموتالخطهَوحسب

قتلتالمحد6لمحائاوخاطبه،ا)"!(االربعينىفيداودصنعهما

قتلتوالهاه،لكزوجةزوجتهوأخذ!،بالسمفالحثىاوريا

الأبد،إلىبلِتكالسيفيفارقفلاوالآن/عمونبنىبسيف

زوجةلتكونالحثىاوريازوجةأخذ!وازدريشَىأنكجزاء

3-4.الفقرتان1،1الفصل،الثانىالملوكسفر،التوراهَ)33(

.15الفقرة،11الفصل،الثانىالملوكسفر؟نفسهالمصدر()6ْ

.27المفعَرة،نفسهالمصدر()7ْ
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المقنا!ه،لنص،لتوراة:

وحملت،فماتلهماالأولالمولودالربوضرب.(ا)8ْلكا

.(ا)9ْاالربواحبهسلدمانفدعاهابنا"فولدتأخرىمرةبتشابع

هصليمال!،لفهى()1

زوجة،مئهَ"سبعالدوراهَ،لْفولكماسللِمان،للنبىكان

سليمانوتبع6(ا)ْاقلبهنساؤهاغتفأزسرلِهَ،مئهَوثلاث

،ا)61(اعمونبنىرجسوملكوم،الصيدونيبنإلاههَاعشلَارولَا1

اورشليملَجاهالذيالجبلفىمؤابرجسلكاموش"صنَحرفأوبنى

.ا)62(اعمونبنىرجسولمولك

.ا9-.الفقرتان،)2الفصل،الثانيالملوكسفراللوراة،()8ْ

.2"الفقرهَ،نفسهالمصدر()9ْ

.3الفقرة،أاالفصل،الثالتَالمملولثسفر،نفسهالمصدرْ)(6

.هالفمَرهَ،نفسهالمصدر(,1)

.7الفقرة،نفسهالمصدر)62(
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لمقناقض،لفص،:!ة،لتور،

إبر،صي!،لنيى)7(

منبهالهَنوح،بعدالأنبداءأبو،الخليلإبراهلِمأحلِط

إذ.العراقجنوبفىاورمنارلَحالهبعد،فلسطلِنفىالقداسهَ

حربية.مهمةقيادهَلهوأوكل،القدسكاث!ن،صادقملكيباركه

وبقرااغنما1لإبراهيمجرار،ملك)ابيملك(،مالكأبووفدم

بلادىِاهذه1لهوقالسارهَامرألَههلورد.واماء")63(وعبيدا

،سارةماتتوعندما.ا)64(فيهافأكَملكطابفحلِنَمالِديكبدن

لمحبورناخيارفىبلِننا،فيمااللهزعيم"أنتلإبراهيمحثبنوقال

افقام"،ميتكفلِهللَدفنقبرهمنكيمنعمناأحدفلسِ!ملِلَك،ادفن

.6(ا)ْحتَالبنىالأرضلشعبوسجدإبراهلِم

"أناةزوجتهلسارةقال،مصرإلىإبراهدمهاجروعندما

أنهمالمصريونرآكإذافيكونالمنظر/جمدلةامرأةأنكأعلم

حتىأختىأنكفقوليولِسلَبقونك/فيقلَلوننىامرأتههذهلِالَولون

.41ةالفمَر،02الفصل،اللَكوينسفر،ةاالدَور()63

.51الفقرة،نفسهالمصدر"آ)"

.7-6تانالفالَر،32الفصل،نفسهالمصدر6()د
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المتناقض،لنص،قكلر،*:

رؤساءرآهاوفع!ا)66(اأجلكمننفسىوتحدابسببكإلىلِحسن

فأحسنبلِده/إلىالمرأةفأخذتفرصحونلدى"ومدحوهافرعون

والَنوإماءوعبيدوحميروبقرغنملهفصاربسببهاإبرامإلى

بسببعظلِمةضرباتوأهلهفرعونالربفضرب/وجمال

صنعتماذالهوقالابرامفرعونفاسلَدعى/إبرامامرأةساراىِ

أخذتهاحتىأختىهىلمحل!لم/امرأتكأنهاتعلمنىلملمبى؟

فرعونوامر/وامضخذهاامرأتكهاوالآن3امرأةليلتكون

.ا)67(امالهوكلوامرألَههويشيعونهقوما

لا،المقدساليهودكتابفىالمثبلَةالإساءةهذهمقابلفى

سكانقدمهاإساءةعلىيدلألِضا،التوراهَفىواحدا،حدنَانجد

أبو11التوراهَتظهروهكذا.وممالكهمقبائلهماختلافعلىكنعان

فىالنبوهَ،رأسمنحرصا،أكثرأنهمامصر"،وافرعون"مالك

متزوجهَ!بامرأهَالزناخطيئهَفىالوقوعرفض

ا-14.االفقرات12،الفصل،التكوينسفر،التوراة(`)"

.2.أ-5الفقرالَا،نفسهالمصدر)67(
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لمقناقضلم،لفص:،قكلو،ة

إسعوالفهى)8(

امرأتهمنالخليللإبراهلِمالوحيدالابنهواسحىَالنبى

ملك،مالكأبيمعويكرر،معجزةولادلَهلَأتى.سارهَالعاقر

فقال،امرأتهعنالموضعأثعل"سألهعندماابده!صةجرار،

المكانأهللِمَدالهلئلاامرألَىلِقولأنخافأختى،لأنههى

نظرأنويصدف.ا)68(المنظراجملِلةكانتلأنهارفقهبسبب

فقال،امرأتهرفقهعلا6ياإسحىَافإذالهطا!منجرارملك

امرألَكلمحومنااحدلضاجعقللِللولابناصنعلَاماذاأبدملك

هذاصم!منكَائلا:القومجملِعابلِملكوامرإثمأ،عللِنافجلبَ

.ا)96(قلَلاالِقلرامرألَهأوالرجل

،ل!لمحصا؟ل!يى

عهديمقيمأنااها1الطوفانبعدنوحمعالألهىالوعدلِبدأ

كل،الأرضبوهبفيوحي،7(ا)ْابعدكممننسلكمومع،معكم

6()A7هَالفقر،62الفصل،اللَكوينسفر،اةالتور.

1اتالفالَر،نفسهالمصدر)96( -1 A.

.9ةالفالَر،9الفصل،نفسهالمصدرْ)(7
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ه!لمتنا،لفص،:لتور،ةا

رأسسيكونأنهوالمفترض،النَلاثىنوحنسلإلى،الأرض

بالتقوىإلاأخرىعلىلجههَأفضل!هَلاالمعنىوبهذاالبشريهَ.

إلادرطمنأطكنا"وماالرحيمالرحمنالنَهبسم:لَعالىاللهقال

.)71(العظيمالنَه"صدقمعلومكتابولها

وذرلِلَه،نوحمنالوعدبننقلاللَخصلِص،إلىالتعميمومن

فىوتجولهالعراقمنخروجهمنذ،ونسلهالخليلإبراهيمإلى

لنَمكيمموضعإلىالأرضفىإبرامافاجتازغربلَهأرض

فىحلِنئذوالكنعانلِون)بلاطه(،مورهَبلوطةوإلى)سبسطيهَ(

هذهأعطىلنسلكولمحال،لابرامالربفتجلى/الأرض

ماالواقعهَالمنطقةبأنهاالأرضلَفهملاوحدى.ا)72(االأرض

اللَىالأرضجمحِ"..الصيغهَأصبحت،ونابلساللهرامبين

.ا)73(الأبداإلىولنسلكأعطيهالكتراها

الامبراطورلِالَالتشملالوعدرقعةئشمعوفجأة

اليومذلكفى"..كنفهافىالعبرانيونعاشالتيوالحضارات

.ثالآية،الحجرسورة،الكريمالقرآن)ا!(

6-8.الفقرة،21الفصل،التكوينسفر،التوراة)72(

(vr)51الفقرة،31الفصل،نفسهالمصدر.
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،لمتناقض،لت!ر،ة:،لفص

من،الأرضهذهاعطىلنسلكقائلاعهداًإبراممعالرببلت

.ا)74(االفراتنهرالكبلِر،النهرإلىمصرنهر

كانعندما،فلسطدِنبحجماللَقلصإلىالوعدركعهَولَعود

مؤبداًملكاكنعانأرض11..جمعِسنهَ،وتسعلِنتسعابنإبراهيم

.ا)75(اإلهألهموأكون

عقبه،واسحىَبكرهإسماعلِللِشملإبراهيمنسلولأن

بذلكوكأنهاخاصا،وعداْلإسماعيلتعطىأنالتوراهَحاولت

فقداسمعيلأما11مسبقأحصتهبأخذ،العامالوعدعنئفصله

ويلدجداً،جدأوأكثرهوأنميهأباركهأنذاوهافلِهقولكسمع!

.ا)76(عظيمهَاأمهَوأجعلهرئيسأعشراتتي

الدلِنظهورعلىسابق،الخليلإبراهيمأنوالمعروف

اللهقولتمامأيصدقعندهاسنهَ،خمسمائةبحوالىاللِهودي،

حنيفأكانولكننصرانياًولايهودياَإبراهيمكاناماا:لَعالى

للذينبإبراهحِالناسأولىإن،المشركينمنكانومامسلماً

.81ةالفقر،51الفصل،التكوينسفر،اةالتور7(لم)

لم.1ةالفالَر،71الفصل،نفسهالمصدرْ)(7

.02ةالفقر،نفسه7(المصدر)1
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لمتو.اقض،لنصا:!ةلق!ر،ا

الهصد!"المؤمنينوليواللهآمنواوالذينالنبيوهذااتبعوه

.)77(العظيم

اللِهودلِةفىموجودهَالددلِن،بروحيةالاصطفاء،ظاهرة

ففىعرلمحلِهَ.ظاهرةليس!،الدوامعلىولكنها،.والإسلام

النَهأن11:لمحالأنهوسلمعللِهاللهصلىالنبىعنشريفحدلِتَ

إسماعيلولدمنواصطفىإسماصكيلإبراهيمولدمناصطفى

كَرلِشمنواصطفىثَريشاًكنانهَبنىمنواصطفىكنانةبنى

.ا)78(اهاشمبنىمنواصطفانىهاشمبنى

ومن،اسحقإبراهسِمولدمراصطفىالنَهأنالد!ودلِة،وفى

لآلِهوذاومنيهوذا،يعقوبولدومنلِعقولا،اسحىَولد

موسى.النبىعمرانآلومن،عمران

نأمعسواها؟!دونفلسطمنلماذاالمنطقىوالسؤال

وإذاسنهَ(؟!043)الاسلَيطانمصرلِو،الأصلعراقدوالعبرانيين

منفيكونونالقحطانبة،الازدلمحبيلةإلى،كأصول،نسبهمصح

فى،العراقجنوبإلىومنهاغمانإلىهاجريمنىأصل

68.و67الآيتان،عمرانآلسورةالكرلِم،القرآن)77(

.02ص،اج،بيروت،صادردار،ىالكبرالطبالَا!سعد،ابن)78(
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المتفاقضالنص،لت!را!ة:

الأموريلِنقبائلمنقبلِلهَمجردكانواوإذا.الأكاديةالموجهَ

عادهَوغادرت،العرا!جنوباسلَوطنتاللَى)العموريلِن(

نقطهَنحوخاصبنزوعشسمأنبهافالأولىوالإغارهَ،السطو

عندظاهراً،ظل،بالعراقالارلَباطأنورغماسئقرارها.

منذ،لِتحولأخذأنهإلا،ويعقوبواسحقالخليلإبراهلِم

الفرعونيهَبالأسرللارتباط،مصرإلىارلَحالهم

مصادرحولإشكاليةأنَيرلَا،الأولبالسؤالوارتباطا

علىوعاشواولدواجيلعشرينبعد،بفلسطلِنالعبرانيينمعرفهَ

الدورالَىوبالفحص)الدلدا(.بقاعهاأخصبوفيمصر،أرض

فىمنحصرةالعبرانيينمعرفةمصادرتكونواللَارلِخي

اللَالية:المصادر

الخليلإبراهيمالآباء،جلِلعنالمتوارنَةالشفويهَالخبرهَ

مناطقغالبيهَتنقلهاشملوالتى،والأسباطولِعقوبواسحىَ

فلسطدن.

الزلِارات،بعضوئَق!اللَىالمصريةالمصادر

لمحبلالثانيالألفففي.الحربغنائمفيهابما،والمعارك

الأولسنوسرتحاشيةكبارأحد،فلسطينزارالميلاد،

كنعانأرضووصفسينوهي،المسمى.م(اقا-719289)

-57-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


،لمتنا!خه،لت!ر،ة:،لنص

أرضوعسلا،لبنالَفيضاًرضوواسعهَ،جيدهَارض11بأنها

،ا)97(اوعسلزيحونأرض،ورمانسَنوكروموشعدرحنطهَ

وعسلهاالماء،منأغزرخمرهاوأنوعنبا،تلِنافيها"وأن

بهلَجودالفواكهأنواعمنتشتهلِهماوكلوفلِر،وزيتونهاكثير،

(أ!.م)9/\4مجدومعركةسجلا!اشدملثكما.8(ا)ْالأشجارا

على(ا!.ما-.0545)4الثالثتحلَمسبهاانلَصراللَى

مصر،إلىالفلسطلِنيينالأمراءأبناءأخذأنه،الكنعانيةالممالك

علىالّربوارجلاونَلاتينسلَةوعددهم،السادسةحملتهفي

البلاطفىموسىيعيشكانحيتْ،ا)81(افرعونمائدة

عجلتلِناذكرالمعركةغنائملمحوائمفىونجد.الفرعوني

بالفضهَ،مصفحةعجلهَعشرةوتسعوالفضهَ،بالذهبمصفحدلِن

فوقنَراءذلكوكانالملونهَ،والفضةبالذهبمحلاةوعجلا!

جديدافناأيضاوكان،المصريونعهدهالذىِالثراءمسلَوى

الذهبدةوالأوانىالكؤوسفىنلمسأننسدطيعأننابلعلد!م.

ص1،91\لم،طهبغداد،،التاريخفيواليهودالعرب:سوسةأحمدد.)97(

.ا-37913

75.ص،سابقمرجع،جارودىِرجا)08(

.351ص،جا،الفلسطينلِةالموسوعه81َ()
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،لمتفاقض،لت!ر،ة:،لنص

لمإنالمصريالشعبمسلَوىفىشعوبحضارهَوالفضية

عنالحضارهَهذهبأسبابمصراتصلتولمحد.عليهلتفوق

.ا)82(اوالعمالالصناعمنكانواالذينوالسبالِاالأسرىطرلِق

فىالإقامةمرحلةفى،موسىللنبىالمباشرةالخبرة

الجنوبفيمحصورةتبقلمهذه،مدلِنأنئبلَاحتَ.مدلِن

المؤابلِلِنعلىأكبرمظلهَتشكلولموالأردنى،الفلسطحنى

،الشمالإلىالجنوبمنأحيانا،تتمددكانتوإنماوالأدوملِدن،

منطقةوخاصة،والأردنلفلسطينالشمالىالغورإلىلئصل

تابور.وجبلبسِمان

منالاشدراع،تنتدةسفرفىاللَوراة،فىجاءما

لمحسنهَعظلِمهَمدنا،الربأدخلكافإذاالنَهلسانعلىأوصاف

لممحفورهَصهاريجتملاها،لمخيركلمملوءهَبدولَالَبنها،

الرب"وانتضلِفنَم،ا)83(اتغرسهالموزيتوناكرومالَحفرها،

،وغماروعيونوماءأنهارذا!،صالحةأرضامدخلكالهك

صالقاهرهَ،،المعارفدار،المفنونمحيط،ايراهيمميخائلِلنج!بد.)82(

.42

.ا-12.الفقرات6،الفصلالاش!راع،تلثيةسفر،التوراهَ)83(
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،لمتناقض،لق!ر،ة:،لنص

وتبنوكرموشعير،حنطةأرضونجدها،ضكورهافىئئفجر

بتالَتير،خبزكفيهاتأكللاأرض،وعسلزيلَاأرض،ورمان

جبالهاومنالحدلِد،حجارلَهاأرضشيء،فلِهايعوزكولا

.ا)84(االنحاستقطع

الأرضلِجسوالأنبحاجهَالعبرانيونلِكنلم،الحقائىَهذهبكل

ودللِل.مصدرمنبأكثريعرفونهااللَى

فار،نبرية

فىالنظردهIMَإمواصلةعلىالتورالَى،النصكتبهَحرص

حذفبهدف،وانتشارهظهورهوبعدالإسلامظهورقبيلالأسفار

!برلِةالقديمباسمهاالمكرمهَ،مكهَعلىالدالهَالإشارا!لَعدلِلأو

ذات،قاطعةدلالهَلإيجادلِكفىلَلته،على،بقىوما".فاران

دلِنعلىبقومالعالمأنزورايعلَفدونللذينلِروقلا،مغزى

.اليهوديالدينهوواحد،

.ا.7-الفقرات8،الفصلالاشلَراع،تثنيهَممفر،التوراة)84(
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قضلمتفا،لنص،:*لتور،،

وهوأمهمعإسماعيلالنبيبهجرهَتبدأ،الأولىالأشارة

لهواتخذتفارانببرلِة"أقامالذي"الغلاممعالله"وكان،طفل

تبهفيظهورهالمكانويعاود.8(ا)ْمصراأرضمنامرأةأمه

سيناء،بريهَمنمراحلهمفىإسرائيلبنوافرحلالصحراء

موسىالنبيأرادوعندما.ا)86(افارانبرلِةفىالغماموحل

وظل،ا)87(افاران"بريهَفىوه!وبرسلهبعثكنعانارضج!م!

.ا)88(اإسرائيلبنيجماعهَ"وكلوهارونهو،هناكبندظرهم

تحميهَسفرفى،كنبوءةواحدهَ،لمرة،المكانلِظهر

لهموأشر!سيناءمنالربأثبل"النصلِقولحيثالاش!راع،

.ا)98(افارانجبلمنوتجلىسعدرمن

عللِهئتوحالأسباطكانلَاوفيما،صموئدلماثوعندما

.ا)09(افارانبريهَإلىونزلداوداكاموئبكيه

.12هَالفقر،12الفصل،التكوينسفر،اةالدَورْ)(8

21ةالفقر،01الفصل،المعددسفر،نفسهالمصدر)86(

.ةالفقرة13،الفصل،نفسهالمصدر)87(

27.الفقرهَ،نفسهالمصدر)88(

.2الفقره33َ،الفصل،الاشتراعشّتيهسفر،نفسهالمصدر198(

.االفقرة25،الفصل،الأولالملوك!مفر،التوراةْ)(9
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،لمتناقض،لت!ر،ة:،لنص

إسماعدل،للنبىاستقراركمكان،فارانبريَهَلَظهرهكذا

دلِنلظهوروكنبوءة،وهارونموسىللنبيينمؤق!وكملجأ

بعضيرىإذفقط،هذالسِ!داود.للنبىآمنوكمأوىجديد،

فيموجوداَكان،الصريحبتعبدرهمحمد،النبحطاسمأن،الأحبار

اليعرفهاااجدولوا؟لجوىِ"بمادماد"بلفظىاستبدالهوتم،اللَوراة

إذاانكارهمنحلفىويكونونظهرإذاوحدهمالعلماء

محمد،النبىاسمحروفعددفإن،الجُملوبحسابأرادوا")19(.

29.ركَموهو"جدولو"لجوي"بمادماد"حروفلعددمساو

يعقوبالنبىوصيةالعلماءيضحفالسلِا!،هذاوفي

صولجانيزولالا1الموتفراشعلىوهوبنيهإلى)إسرائلِل(

يكونولهشبلُو،يألَىحتى،صلبهمنومشلَرعلِهوذا،من

النبي)شلِلُو(الأماننبىإلىدلالةبأنهاا)29(،اشعوبخضوع

الخاتم.

الفكردار،المقدسالكتابفىمحمدنبوءةالسقا:حجازيأحمدد.)19(

.33ص،1،7891ط،الالَاهرة،العربى

.01الفقرة،94الفصل،ال!كولِنسفر،اةالتور)29(
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قضلمتفا،لنص،:!ةلتور،،

لهلَخضعلمالذي،المسيحالسيدعلىلدطب!لاالنبوءهَأنذلك

السيدأنبلخاصأ.سباسلِاًكلِانالِقمولمبلحلِالْه،فىالشعوب

سجودأكد!التىالسامريةالمرأةمعحوارهفى،نفسهالمسيح

إلىالمسيحلِدعوأنمسدخربة،بنابلسجرزلِمجبلفىالآباء

أيلَهابى"آمنيسِموعلهافقالنبى،أنهمعأورشللِمفيالسجود

ولاالجبله!ذافىلالا6تفدهاتسجدونساعةلَألْىإنهاالمرأة

القبلةحولىالذىبالإسلاملَحققتإشارةوهىا)39(.أورشللِمافى

أخرىبصدخةمقوللَهالمسيحالسبدلِؤكدنَم.المكرمةمكهَإلى

لمإذالأنهأنطلقأنلكمخدرأنهلكمأقولالحى11َلِقولعندما

ا)49(.المعزَىِالِأتيكملاأنطلق

،7191،بيرو!،المقدس)الكتاب21،الفقرة4،الفصليوحنا،انجلِل)39(

اب(.51ص

والمزاملِر،الجديد)العهد7،الفقرهَ،16الفصلا،نفسهالمصدر)"9(

2(.32ص)4796،بيروت
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قضلمتنا،لنص،:لق!راة،

بلعاءبلقبع!ر

الذلِن،الأدوميينمعالأولالاصطدامتجاوزبعد

اللَوراهَ،كتبهَيقولأراضلِهم،فيالعبراندةالقبائلمروررفضوا

ولذلك،الأموريينملك،سيحونمعكانالأولالاصطدامإن

يتو!إلىأرنُونمنأرضهُوورثُواالسلِفِبحدَإسرائلِل"ضربُه

منيعا")"9(.كانعمونبنىتخملأَن،عمونبنىإلى

وعاصمتهعوجالملك،باشانملكإلىتحولواثم

وورثواشريدلهيبىَلمحتىقومهوجملِعهوو"ضربوهادرعي

مؤابصحراءفنزلواإسرائلِلبنوارلَحل11وبعدها")69(.أرضه

ا)79(.اأرلِحاأردنعبرعلىالتى

الأمورلينمعإسرائيلبنيحروبالنصيرويهكذا

مدنلِذكرعندماولكنه.مؤابمحاصرهَقبلباشانومملكهَ

)حسبان(حشبونسِممىنجده،قبضتهمفىالواقعةالأموريين

.42هَالفدَر،12الفصل،العددسفر،اةال!ورْ)(9

.53الفقرة،نفسهالمصدر69()

.االفقرة2،2الفصل،نفسهالمصدر)79(
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الضنما!خه،لنص،لت!ر،ة:

ولمس!مؤابد4مدنجمدكهاوهي)مادبا(،ومبدبا)ذلبان(ودلبون

ملكسيحونأنولِقولالراويلِسلَدركلذلكأمورلِهَ،

شِسخثممدنها!!وانتزعمؤابحاربوأنسبىَ،الأموريين

معاداهَبتحريمفيقومالعدد،سفرفىجاءماالاشتراعشلِهَسفر

والمؤابللِنعمونبنىويوزع،والأدوملدنوالعمونيينالمؤابلِين

لوطبينالمحارمزناتلفيقهَإلىاستناداًملِرانَا،لوطبنىعلى

وابنتيه!

شدوخمعصفوربنبالاقمؤابملكيتفقبأنالقصهَتبدأ

الإسرائيليينبلعنليقومبعوربنبلعامالنبىاسددعاءعلىمدين

ملعوناًلِكونتلعنهومنمباركاًيكونلَباركهمنأنأعلم"لأنى

"كلِفقاللنَهالأضحياتتقدلِمهوبين،حضورهلَموعندما")89(

ا)99(.؟!االربيشدمهلممناشحْوكلِف؟اللهيلعنهلممنألعن

العبرانيين.لعنوبينبلِنهحالالنَهملاكبأنأقوالهوفسّر

القادمالنبيبعوربنوبلعامبالا!لمحصةوتختفىهناإلى

الهدنهَمنبشىءفيه،هومااسممرأطرفكلوكأنللدجربهْ،

مدلِن،إلىمؤالامنفجأهَالمعاداهَشَقلبحتىالمكتوبةغلِر

.6الفقرة،22الفصل،العددسفر،اةاللَور)89(

.8الفقرة،32الفصل،نفسهالمصدر)99(
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،لمتفا!د،لقوو،*:،لنص

إذ.شعيبالنبىبعدالثانىنبدهاوثلرمدينوقل!إبادةوالهدف

1(،ا)َبالسلِفادتلوهبعوربن"وبلعاممدلِنملوككلربعد

الذيوهوبلعامالنبىالعبرانلِونقتللماذاالمنطقىوالسؤال

إأ3بمباركتهموقاملعنهمرفض

،لأر!لمهفيوحرولصأنسالص

يستعيرحتىالصحراوىالتيهحلقهَلَمحيلَكادما

القضاءلَفسحِفيالنلظيمدة،خبرلَهممدينكاهنمنالعبراندون

نَانوىِهوماوإلى،موسىبالنبىوالحاقهرئسِ!هوماإلى

مزجوهكذا.والألفوالمئةوالخمسينالعشرةبرؤساءوإلحالمحه

والقضائلِهَ.العسكريهْالهدكليةبين(مدين)كاهنشعيبالنبى

لَحريرأحكامفىالدلِنيالتشرلِعللالقي،موسىسفرغبعدها

ومواصفالَاوالتقدماتالأعيادوالِامالقلر،وعقوبالَاالعبلِد،

يأيخلَفىأنبعدمدينعلىمفاجئةحملةلدجريدلَمهدداالمعبد،

شعيلا.للنبىذكر

.8ةالفقر،13الفصل،العددسفر،اهَالتور(اَ)
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لمتنا!،لنص،:*اقكلر،

الأسباطحملهَلَح!ينضوونللحربم!جردألفعشرإل!ا

منذكروكل،ملوكوخمسةذكر،كللَدلواالمدشِلِن،على

وئلانَدناللينوسبوا"رجلمضاجعهْعرف!امرأهَوكل،الأطفال

وسبعلِنوخمسهَوستمائهَ،الرجالمضاجعةتعرفلمامرأهَألف

رأسألفوسبعلِنواشِنحمار،ألفوس!ينغنم،رأسألف

1(.10ا)بقرا

للشريعة،نَانإعلانهوالذي،الاشتراعررسلِةسفرسِمعى

وال!جاء،الشمالفىإسرائيلمملكةتدملِروطأةتحتصيغ

تحتالبابلىالسبىفىفيهالنظروأعلِد،القدسإلىالأحبار

ربطإلىالسفروسِمعىلِهوذا.لمملكةالجديدةالهزلِمةوطأهَ

مباشرهَ،إبراهيمبنسل،الأردنوحضارالَاوقبائلممالكجمعِ

والبرهانالتعليلشِقصهابصلِغهَ،موسىمعالقربىصلهَلئبيان

بالمشاثَضات.وئمتلىء

كنعانعنالمرلَحلعيسو،زوجا!فىالئتادضيبدأ

الأدوميون"!"أبوالتوراهَعليهتطلىَماوهو،أدومفيوالساكن

بئيريبفَيهوديلَااتخذ11سنهْأربعينابنعلِسوصارفلما

.2ه7-الَاالفقر،13الفصل،العددسفر،اةالتورا(1ْ)
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ه!لمتنا،لنص،:!ةالقورا

نفسمرارةفكانتاله،امرأتينالحنَى،أيلونبنتوبسمهالحنَى،

1(.ا)2ْاورفقهلاسحق

اسماولهوالحتيينإلىالمنسوبلِهوديلَااسمأنيلاحظ

الكنعانيهَ.القبائلاحدىإلىوينتسب،باليهوديةيوحىجماتتوراة

عندما،نفسهالسفرفىكدبطَمافلَلغىتعود،التوراةلكن

ألِلونبفَعارهَ،كنعانبنا!مننساءهعيسواتخذ11لَقول

بنتوبسمةالحوي،صبعونبنعانهَبفْوأهليبامهَالحثى،

1(.ا)3ْنبالِوتاأختاسمعحل

همسعلِربدخطأنالتوراةلَقولالالتباسمنذالَهوبالقدر

علِسووأنجابر،وعصمِونالهلهفىوموقعهم،الأرضسكان

منافطردوهمعلد!م،وسادواالحوريينوسطفىسكنواونسله

بحقدقهَالادعاءهذاولِصطدمأ(.ا)4ْامكانهموألمحامواأيديهمبلِن

مملكهَأسسواحيثالبابليهَ،الدولةورنَةهم،الحورلِينأن

نفوذهمومدوا.م(،ق15..)حوالىالأعلىالعراقفيالملِتاني

سنوا!.لعشرلهمفدانتفلسطلِنإلى

.53-43اتالفقر،62الفصل،التكوينسفر،اةالدَور(ا2ْ)

."2-الفمَرة36،الفصلةنفسهالمصدر)3ْ1(

.12الفقرة2،الفصل،الاشتراعلنَنلِهَسفر،نفسهالصصدرا()؟ْ

-68-

http://www.al-maktabeh.com



المتناقض،لنصالتلاراظ:

الثالتَلَحتمسمصر،فرعونيدعلىفتمطردهمأما

حدودفىالمسَانىمملكهَوحصرالفرالَا،نهرإلىوصلوالذي

مصرية.مقاطعةوغدلَابمصر،فلسطينوألحىَضلِقهَ،

ي!شع!لمح!صفيىالع!در،نيىالوج!!

خمسةامددادعلى،نودتبنيوشعقيادةمرحلةالَسمت

النبىمفهومبدمج،مماتهوحتىأرلِحادخولهمنذسنهَ،لعشرلِن

ذالْا،المدنيةالسلطةبدمجأيإلحه،الموحىالعسكريبالقاند

علىذلك،إنجازفىواعلَمدالدينلِة.بالسلطهَالعسكرئِ،الطابع

اليعازر،الناطقالكاهنومباركةوالأسباطلِفنابنكالبمؤازرة

.هارونآلباسم

فإن،والخوارقالمعجزالَاوتلَالى،المعاركضجيجورغم

ممرا!إلمحامهَفىونجحإلده،يصبواماإلمحامةفىلِنجحلميوشع

السبع،وبئروشكلِموعقرونالهلوبيلَاأريحابينالأراضىمن

حاشد.كنعانىمحيطفيعصابيةبجزرتكونماأشبههي

الأسباطمنونصفسبطدقعلىوزعهاالتىالآرضوهى

إلى(أسباط)سبعالأخرىالأسباطودعاالبافيهَ.ونصفالسَمعة
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المتفاقض،ف:،قكلراة

منالعسكرلِهَ،بالقوهَالنفسحِ،كَرعةمنيخصهاماندزاع

1(.)َالأصليينلسكان

ذمهْعلى،الأردنشر!أراضىكَسمت،موسىالنبىعهدفيأ(

يوسفبنيسبطونصفجادوبنىرأوبينبنيسبطىبلِنالتوراهَ،

منالممتدهَالمنطقةرأوبينبنونالمعاصرهَوبتعابحر(.منسى)سبط

الأردننهرمحاذاةحدَىغرباوالاتجاهمادباسهولإلىعمانجنوب

البحرإلىضيىَممرمعجلعادمدنكلجادبنوونل.الميتوالبحر

درعااحدَىالأردنشم!منسيسبطونل.الميت

مناطقلمىاٍصعوداالأدوميةالمنطقهَيهوذا،بنوناللِوشع،عهدوفي

ونلىأشدود.شمالالمدَوسطالبحرإلىممرمعوالقدسبالخليلتححط

بيثح!ىالبحرباتجاهممرمعأريحا(يوسفبنى)فرعافراثعِبنو

أربع.وبلدهَ)الخليل(حبرونمدلِنةيفنابنكالبواعطى.حورون

ودعاهاالسبعهَالأسباطعلىالمحتلهَغدِرالمناطىَبقدِةيوشعوزعكما

مدينة)26بنلِاملِنبنو:أخرىمرةالتوراهَذمهَعلىوهيلأحلَلالها

مدشِه1ْ)2زبولونبنووقراها(،مدينهَ)17شمعونبنووقراها(،

مدينهْ)22أشلِربنووقراها(،مدلِنة)16لِساكربنووكَراها(،

وقراها(.مدينة)18دانبنووقراها(،مدلِنة1)9نفتالىبنووقراها(،

خارجلها،الدَابعةالقرىمعمدينةأث.تكون،التوراةباعترافوهكذا

.نونبنلِوشعقبضة
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قضطلمتفا،لفصا:ةلتور،،

موسى،النبىمعجزا!،يوشعسفرنصكلَبةوسِملَعير

علىالطقوسمنطابعلإضفاءالخوار!،بعضلهاويضلِفون

بحرفىالماءوقفحادنَةيستعيرونإذ.الحربيةالمسيرة

إلىللوصولالأردننهرعلىولِطبقونهاالأحمر()البحرالقلزم

منالمنحدرةوالملِاهاثتفلىَالأردننهرمياهأنإذاريحا.

عهدتابولاحاملوالكهنةافوقفا(.واحدا)6ْنداتقففوق

إسرائدلوكلراسخدنالأردنوسطفىاللِبسعلىالرب

عبورمنكلهالشعبفرغحلَىاليبسعلىعابرون

عبرواللحربملَجردلِنألفأربعيننحواوكانوااا(ا)7ْاالأردن

ا)1ْ8(.اأريحاصحراءإلىللقدالالربلَدام

ملوكضديوشعمعاركفيالنَانيةالمعجزهَوتحقق!

للمعيبلَملولمالسماءكبدفىالشمس11ودفَحيتَالأموريين

1(.ا)9ْاكامللِوممدة

.)3ةالفقر،3الفصل،لِوشعسفر،اهَالتور(6ْ)1

.71الفقرهَ،نفسهالمصدرا()ْ!

.)3الفالَرة،4الفصل،نفسهالمصدر(1،)"

.31الفالَرهَ،01الفصل،نفسهالمصدر(ا)9ْ

-1V-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


المتفا!ضالنص:التوراة

بنوقللهمالذلِنمناًكئرالبردبحجارهَهلكوا"الذينوكان

إلىالفضللِعودآخرموقعوفى،11(بالسدف")ْإسرائيل

ملكىفطرد!الزنابلِرقدامكمارسلت11اااللهأرسلهاالتىالزنابير

ا)111(.بقوسكماولابسلِفكملا،وجهكممنالأموريين

ولَقودهاأريحا،معركةلَبدأ،غامضةطقوسيةوبلَعابير

الكهنة،ألمحدامأخامصتحتمنأخذتالأردننهرمنحجارة

سوىب!نَمريةبهيئةالمهرجانهذافيلَبرزولا.الطبولوكَرع

منمعهلِدحاملمنيوشعيجدإلاصدفةوليس،البغيرحاب

لسكانلِقدمهمالِجدألاوالغريب!عاهرةسوىأريحاسكان

بيلَها!وأهلالعاهرهَحمايةسوىاللوحيدي،النموذجمنالممدشِة

لأوامر:فا

وشلِخوطفلوامرأهَرجلمنالمدينةفيماجميعأبسلوا-

.)(Iالسدِف)2بحدوالحمدروالغنمالبقرحتى

1 1 .11الفمَرهَ،01الفصل،يوشعسفر،التوراةْ)(

.21ةالفقر،42الفصل،نفسهالمصدر(111)

.21الفالَرة،السادسالفصل،نفسهالمصدر)112(
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قضلمتفا،لنص،:اةلتور،

وآنيهَوالفضةالذهبإلابالنارفلِهاماوجملِعالمدلِنهْاحرقوا-

والحدلِد)113(.النحاس

أنهاعترفلِهوذا،سبطمنكرمىبنعاكانسركَهومما

ذهبمنوسبيكهَفضهَمتقالومئتىحسناْبابلياً"رداءسرق

.(أملَدالاًاا)14خمسونوزنها

نأوبعدأرلِحا،بعدالنَانطِالمعركهَ)التل(،العىمعركةفى

علىلِنتصرونأنهمإلا،البلدةسكانعددلمحلهَالسفربذكر

مستتجدأوجههعلىولِسقطلَنِابهيوشعفيمزق،العبرانيين

عاكانفيأخذ،السببهىعاكانسركَةأنويكشَمف.بالرب

وحميرهوبقرهوبناته"بنلِهوالذهبوسبدكةوالرداءوالفضهَ

قربعكور،واديفىووضعوهم"،مالهوسائروخبائهوغنمه

فتزولا(اا)ْبالناراهمأحرقو11نَمبالحجارهَورجموهمأرلِحا،

اللِومذلكفىقلَلمنجملة"وكانالإسرائيليونولِنحصرالغمة

.2"الفقرة،6الفصل،يوشعسفر،اةراللَو1()13

.12الفالَرهَ،7الفصل،نفسهالمصدر1(1)"

2."2-هالفمَرةدا،الفصل،المصدرأ(اْ)
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قضلمتنا،،لف!:،لتور،ظ

وحلِنئذأ(،1)العى")أهلجمعِألفاعشرائتىوامرأةرجلمن

ا)117(.ع!بالاجبلفىإسرائ!لإلهللربمذبحالِوشعابئتى11

فعند.عجيبةوأقوالئتاكَضالَافيالنصكلَبهلِسقط

وعندمالَلائل،أهلهاأنلِذكرونالعىلمعركةالتحضير

وبناثأبناءذنلاماثمألفأ!12إلىالقتلىعدديصللِنتصرون

فيجمدكاًيحرقونحتىوبقروغنمحمدرمنلهوماعاكان

بذنبالأبناءمعاقبةتبلِحالتىهيشرلِعهَوآلِهَعكور،وادي

دلَللِوشعاًنولِذكراللاحالَهَ،المعاركالسفريصفالآباء؟إنَم

النص:لِع!رفذلكومع(،)ملكاً)18وثلاثينواحد

علىلِهوذابنولِقدرفلم،أورشليمسكانالدبوس!ون،أما-

)911(.طردهم

12(.بجازر)ْالمقلِمينالكنعانيينلِطردواولم-

.52الفقرة،8الفصل،نفسهالمصدر1(1)6

.03الفقرة،نفممهالمصدر1(1)7

.42-9ةالفقر،21الفصل،يوشعسفر،ه1َالدور(11)8

.36ةالفقر،51الفصل،نفسهالمصدر(11)9

1 2 .01ةالفقر،61الفصل،نفسهالمصدر(ْ)
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المتناقض،لنصالتوو،ة:

لَصلالمدينةلَوابعوأنحدلِد""مراكببسِمانسكانوأن-

.عامر()121(ابن)مرج-ايليزرعسهل

لأسق!طانيى،،ل!تمع!،صلار،مم!القضاة

القاضىصالقضاهَ،عصرعلىالدلِنلِهَالأسطورةطغ!

والأخيرعشرالرابعالقاضىإلى)يهوذا(لِوشعخليفةالأول

التدخلالدوامعلىيصنعهفالانتصارمنوح(.بن)شصنَمون

بألِدييطبقهما،انحرافنتلِجةالنَه،لعنهَهووالانكسار،الألهى

عنالارلْدادظاهرةولَحتل.وعشائرهمالكنعانسِنفبائل

جوهرفيالمركزيهَالمكانهَملَعاقبهَ،دورلِهَوبصورةالوحدانيهَ،

جدلِد.كاهنلِدعلىاللاح!الدصحدحوفيالعقوبة

إلىالنبيةدبوَرةمنملَباندهَ،نماذجالقضاةحقلوشمل

بمعجزةالمولودشصنَمونإلى،الربملاكمعالمتعاقدجدعون

بغيامرأةابنالجلعادي،يفتاحالطريققاطعإلىعالمحر،اًممن

القضاهَبعضولمحاما)122(.لجلعاداولدتهبغيامرأةابن"وحمو

لمحدلالذيعنالَا(بن)شمجرالرابعكالقاضيأسطورلِهَببطولا!

'Ill)61الفقرة،71الفصل،نفسهالمصدر.

.االفقره11َ،الفصلالالَضاهَ،سفر،التوراة)122(
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،لمتناقض،لت!ر،*:،لنص

الأخدروالقاضى)123(البقر"بمنساسمئهَس!فلسطينأهل"من

!12(ا)ةحمارا"بفكرجلالفقلرالذيمنوح(بنشصنمون)

معحربفىلَسقطلمالقدسبأنمعروفهوماورغم

سالم!وأنها،فلسطينفىوجودهممراحلكافةفيالعبرانلِين

ينسلاالمكبر(،)جبلصهيونجبلفىخارجهاوأقامداودالنبى

وضربوهافأخذوهاأورشليم11احتلوهاأنهملِهوذابنيإلىالسفر

الرجلقصةذكروعند12(ا)ْبالناراالمدينهَوأحرقواالسبفبحد

الإفامهَرفضأنهفلِؤكدون،قالوهماالنصكلَبةينسى،اللاوي

بنيمنأحدفيهاليسغريبةمدينةإلىنمدلالا1لأنهلِبوسفي

.(621ا)اائيلإسر

وعسقلانغزةعلىالوهمدةالحروبتشن،ذاتهوبالمقلِاس

الفلسطينى.الشمالىالغورمنطقهَفىالمدلِندلِنومع،وعقرون

.r)0الفثر،3الفصل،المَضاةسفر،اةالتورأ(؟)3

.61ةالففر،51الفصل،نفسهالمصدر(21")

.8الفقرةا،الفصل،نفسهالمصدر)؟12(

.12الفقره91َ،الفصل،نفسهالمصدر12()
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المتناقضلفصلم:،قرور،ة

الواقع،إلىالنصكلَبهَيعودهميهَ،الوالإدعاءالَاولفرط

المربكة.الافلَراضالَامنبسيللَمويههويحاولون

:يق!لون!ين

والأمورسِنوالحنَيينالكنعانيينبينإسرائيلبنوأقام11

لهمزوجالَابناتهمواللِبوسيلِن/واتخذواوالحولِلِنوالفرزلِلِن

حقيقةيعكسون.فإنهمj(V)nا)اآلهتهموعبدوالبنيهمبناتهموأعطوا

سكانيةجزرمجردوهو،الفترةتلكحتىالعبرانىالوجود

طابععلىالمهيمنهوظلعام،كنعانىمحيطفىمعزولهَ

البلد.

محملعلىوأخذناهآخر،قولاالاعلَراف،لهذاأضفناوإذا

علىالسفرلِقولإذ.تسقطالأخرىالإدعاءاتكلفأنالجد،

الأمممنأمامهامنأحداأطردأيضاأناأعودافل!اللَه:لسان

إ(.ا)28وفالَهاعنديوشعتركهااللَى

.-67ةالفقر،3الفصل،المَضاةسفر،اةالتور(1)23

.12هَالفقر،2الفصل،نفسهألمصدر(21)9!
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،لمتناقض،لت!ر،ة:،لنص

،ممراتعنلِزلِدلالِوشععهدفيأمتلكماأنوطالما

علىفلسطينتظلاًن،الطبيعيفمنالعصابلِهْ،الكمائنشَمبه

تقلددإلى،اللاحقةوالجزر،الكمائنهذهسَمعىوأنطابعها،

هوالسر،وهذاالوئتية.عبادلْهمفيحتى،الكنعانللِنالسكان

وزوجتهالكنعانىبعلالآلهبعبادهَالعبرانيالتعلقلِفضحالذي

عبادتهمفىيملَدواوأنبل.عشتاروتاًو،عشيرهأو،عشتار

.المجاورةالأفوامألههَإلىالوشِة

وعبدواالربعلِنىفىالشرإسرائيلبنوففعل..-

البعليم)912(.

13(.والعشئاروت)ْالبعلوعبدوا..-

عشرةثمانىمؤابملكلعجلونإسرائيلبنووتعثد-

سنة)131(.

وعبدواالربعشِيفيالشرفصنعواإسرائيلبنووعاد-

مؤابوآلههَصلِدونوآلههَآراموآلهةوالعشتارو!البعليم

.))الفالَرة،النَانيالفصلالالَضاهَ،سفراللَوراة،)912(

.7الفقرة3،الفصل،نفسهالمصدرْ)(13

.41الفقرة،3الفصل،نفسهالمصدر131()
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المتناقض،لفص،لتلار،ة:

ولمالربوتركواالفلسطشدنوآلهةعمونبنيوآلههَ

بعبدوه)132(.

خضوعالارلَداد،هذاعلىالعقوبهَأشكالبينومن

بحسابودلالتهالرلمحمثهـذاولنقرأ،جاورهملمنالعبرانللِن

السنبن:

ملكاكانالذيكنعانملكلِابينإدىالربفباعهم-

بحاصور)133(.

إلىالربفدفعهمالربعدنىفىالشرإسرائيلبنووصنع-

.(art)سنينسبعمدلِنأيدي

ايدىِإلىفباعهمإسرائيلعلىالربغضبفاشلَد-

ع!ثمرةثمانىلمدهَعمونبنيألِديوإلىالفلسطلِنيين

.)(سنة)35

.6هَالفالَر،01الفصل،القضاهَسفر،اةالتور()32)

.2ةالفقر،4الفصل،نفسهالمصدر(1)33

.االمفمَرة6،الفصل،نفسهالمصدر)"13(

9-الفقرات،01الفصل،نفسهالمصدرْ)(13 V.
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قضلمتنا،لن!،:لتور،ة،

الربفدفهمالربعشِىفىالشرفعملواإسرائيلبنووعاد

بقىالذىِماسنة)136(.ترىأربعلِنالفلسطلِنيينأيدىِإلى

؟إ.الأرضعلىسلِطرتهملفرض،زمنيةف!رةمن،للقضاة

دونصريحةبصلِغالوجود،بشراكةيقرونلجدهمولذلك

:اءالتو

ولَوابعهاوتعناكوتوابعهاشانبيتأهليطردوالممنسى

فعولىوتوابعهاومجدوولَوابعهاويبلعامابعهاjj'ودور

)137(.الأرضتلكفىيستقرواأنالكنعانيون

فبقينججازرالمقيمينالكنعانيلِنلِطردوالمافرائيم

بلِنهم)138(.فيماالكنعانيون

الكنعلنيونفبقىونهلولقطرونسكانيطردوالموزبولون

)913(.بينهمفدما

أقامواولكنعنالَاوببَشمسبيتأهللِطردوالمونفتالى

.أالفقرة13،الفصل،القضاةسفرالتوراهَ،)136(

27.الفقرةاةالفصل،نفسهالمصدر)1137

.92الفقرةنفطمه،المصدر)138(

.03الفقرة،01الفصل،نفسهالصصدر)913(
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المت!اقضالنصالت!را!ة:

14(.)ْالأرضأهلالكنعانيينبين

عللِهاغلبالقضاهَمرحلهَحروبجميعفإن،العموموعلى

أرلحامعركلَيبطولاىصلغلاكمالَماماالوهمى،الطابع

تاريخبدراسةالمخلَصدوفو،فالأب.يوشعسفرفيوالعالىِ

علىالاسحلِلاءيسلَطلِعوا"لمالعبرانيينأنلمحالالقدلِمهَ،إسرائمل

اللعنة"مضمونولعلا)1؟ا(اهجرتقدحشِئذكانتلأنهاارلِحا،

أريحاالمدلِنةهذهولبنيلِنهضالرجلالذفيالربلدىملعون

تدملِرإلىيشيرا)142(اأبوابهاينصببنيهوبأصغرلِؤسسهاببكره

سكانهاولمحتلعاىِعلىالإستيلاءقصهَأماالسابقهَ.المدلِنة

لمالإسرائلِليونوصلفعندماالآنَار،علماء"كذبهافقدوحرلمحها،

ألفمنذقدلِمهَمدلِنةأنقاضكان!بلعاي،فىمدلِنةهناكيكن

مدينهَبناءإعادهَفيالقضاهَنجحاللعنهَ،ثا(.ورغما)3سنهَاومائلَى

القضاهَعصرفىالمؤابيدن،ملك،عجلونوانهضأرلِحا

.3rالفقرهَ،أالفصل.القضاةسفر،التوراةْ)(1:

إسرائيلتاريخدوفوالأبعن68ص،لم!ابقمرجع،جاروديرجاا:ا(ا

.256ص،الالَديم

.62الفقرهَ،6الفصل،يوشعسفر،التوراةا(لم)2

56.دصدوفوعن96صسابىَ،مرجع،جارودي1431(
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قضلمتنا،فا:ةقكلر،،

والَخذهااريحامناليهود"وأخرج.م(ق531ا-.175)

ا)لهاعاصمة

،لن!ايةَأكاتمة،،!بروبث!ي!لى

الغزوهَاملَدادعلىفلسطلِنفىالكنعانىالتاريخشِقطعلم

إسرائدلمملكلَيسقوطوحدىنونبنبوشعحملهمنذالعبرانية

تشبهعبرانيهَممراتبزرعيوشعمرحلةاتسمتفإذاويهوذا.

الممرا!لهذهتضفلمالقضاةمرحلةفإنالعصابا!،كمائن

كنعانيمحيطفىالسكاندةالجزرمنصغدرهَمجموعةسوى

شامل.

يضفلم.شاوليدعلىالعبراندةالملكيهَفجربزوغوعند

صنعمعبالجزر،الممراتربطمحاولاتمنأكثرالوالمحعلهذا

حداوضعت،جلبوعمعركةفيالفلسطبنببناًمامساحقةهزبمة

واسلَطاعالممز!،الأرثبهذاداود،المللبونهض.لحياته

ركيزهَكانثعامهَ،سياسيةهيمنةفرضمنمكنهمما،جمعه

.سليمانالملك،بعدهمنابنهحكم

1(it)َ491ص،أجالفلسطشِهَ،الموسوعه.
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!ضلمتنا،لنصا:!ةلقور،ا

امددادألِحارب،لمأنهورغمذلك،لكلالحكيمسلحمانوأضاف

فلسطينداخلالسياسطِالسلِطرهَنظامبسطفىنسبداً،كبيرأ

وخارجها.

-أ)591منسللِمان،إلىلِوشعمن،التاريخهذاكلوفى

عشائرهاختلافعلىالكنعانى،الطابعبقى!.م(،23!

وعسقلانواسدودولِافاعكامدنعلىلِطغىوتسملِاته،

اللدمدنوعلى،الفلسطينىالساحلعلىوغزةوآرسوف

مدشِةوعلى،والنقبالوسطف!وشاروه!نوالخليلوالقدس

منالعبرانيونواكتبس.الفلسطينىالشمالىالغورفىبلِسان

فىالحضرىِالسكنوعادا!الزراعهَوأساليباللغةالكنعانيلِن

علىوالمعتمدالمئتقلالبدوىِالطابعمنتخلصواأنبعد،المدن

والسلب.الغزومنالرز!اكشمابأوالرعى

مولَابعد،مملكلَينإلىالعبرانىالوجودإنقساموعند

ومملكة)359-722!.م(الشمالفيإسرائلِلمملكة،سليمان

)91الشمالملوكعاش.م(،!5)الجنوبفىيهوذا

مفهومفىأسلافهمتجربةملكا(52)الجنوبوملوكملكا(
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المتنا!ض،لفص،لق!ر،!ة:

لأول،يدخلونوأخذواالسياسده،الهيمنهَونظامالسكاندةالجزر

جزءوكأنهم،الصراعفرقاءبينالمدخيرة،اللَحالفالَالعبةمرة،

القاسمهو،ضدهمالكراهلِةطابعأنورغم،المنطقةمن

إلاالطبلِعدهَ،الشامبلادوحضارالَاممالكجميعبينالصنَمترك

النفوذصراعبلِنالمناورهَمنهاصنَمايجدواأناستطاعواانهم

يتسللواوأنوسوريا،ولبنانفلسطلِنعلىوالمصريالعراقي

والمدشِيينوالمؤابيينالعمونيينعندالخلافنَغراتمن

آخر،ضدطرفمعتحالفاتلعقد،الآراميبنووالأدوميين

جديد.بحليفالحلدفالطرفاسدبدالوإعادة

لا؟شوريينالإذعانمنلدوراتخضعواالمقابلوفي

والأدوميينوالمؤابينوالعمونيينوالآراميدنوالبابليين

والمصرلِين.والمدينيين

طابعها،فرضفيالعبرانيهَالقبائلفشلسريعزىولا

،آنذاكالمنطقةممالكلجميعالحضاريالسلمفىالأدنىلكونها

ولمبها،فقطمخدصةالدوحيدرسالةجعل!لكونهابل،فحسب

.الإبادةأوالتسخلِرسوىالقدلِمالعالمشعوبعلىتعرض
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المقناقض،لنص،قور،ة:

نموذجا،فرعونمعموسىلَجربهَمن،القبائلهذهالَخذلَاولو

المنطقةوجهلَغلِرربما،والممالكالشعوبمعللمحاولة

التاريخى.ث!اومسار

لا؟نبياءالتوحيدىِالإرثمنالعبرانيةالقبالًللَستفدولم

رأسباعلَبارهمواكتفت،ولِوسفولِعقوبواسحىَإبراهلِم

جنوبفىالكلدانلِهَاصولهممنالهاهممجردهَالقبلى،الانلَساب

علىأطلقواالذينهمالكنعانببنأنالقبائلهذهوتتاستا.العراق

إعادلَهمفيسواء،العبريينأوالعبرانلِلِناسمورفاقهإبراهيم

.الغربباتجاهالفراتنهرلعبورهمأوعابر،الأولجدهمإلى

خلخل-الِل،أيإبراهدم،علىالخليللقبأطلقواالذينوهم

واحدرام،تبجدلمنيسدحىَبما،وعاملوه،الرحمنخليلأوالنَه

الموحدهَ.الحنيفهَديانلَهأتباع،وورثلَهم،سواهملا،هموكانوا

سميالعائلى،اسمهعنكبدلِلالجديد،اللقبلقبولهولَقدلِرا

كَواعدوالمحاهورفع،ألِلسملِعأىِ،بإسماعيلبكرهالخليلإبراهيم

دعوةولِعقوباسحىْوواصل)مكهَ(.فارانبرتِةفىالبد!

العبرانيلِناخلَصاصمنهما،أىِعلىلِسجلولمهذه،اللَوحيد

فىالوحددالعبرانى،لِوسفالنبىوحتىالسماء.برسالهَ
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،لمقنا!ض،لقور،ة:،لفص

واجبالَهوأدى،للمصريينالتوحدديهْدعولَهواصل،مصر

ونزاهة.بأمانهَفرعوننحوالوظلِفلِهَ

ففقدتالتاريخخارجلَعلِشأنالعبرانلِهَالقبائلأرادتهكذا

ظل!فقدطأصولها،لإنكارهاونظراًورسالد!ا،ودورهاوظيفتها

حائرة،المنطقةسطحعلىطافلِهَموجا!،البريالفطرصر

ب!نالحكلِمسليمانمُلكوراثةفيالارئباكهذاحدتَوقلقهَ،

لنظمأنمصر،فرعون،شلِشثقساعدمما،ورحبعاملربعام

14(.)ْللجزيةأخضعتهافلسطدنعلىعسكريةحملة

فىإسرائيلمملكهَحققتهالذىِالجزئىالنجاحورغم

السكانبينباللَعالِشداودالملكحكممرحلةلَمَليدفى،الشمال

الفلسطلِنيوناعترف11وحيتَاالَرحدباالكنعانلِونلقي"حيث

1(،"1)الهدالِادصنَمىَآراملمحدمتوحثِ"الدولةبسلِادةوالمؤابلِون

الجوار.علىالسلِاسيةهلِمنتهالَبسطأنمنأضعفكانتفإنها

الثاكبدلاصرلَغلالَاالِامالآشوريهَللحملا!هيخضعتبل

45(72 -yyكمقاطعاتمقاطعالَهابعضأعلنالذىِ.م(ق

عندمانهايدهاإسرائيلمملكهَووصل!.آشورلِة

.121ص،سابقمرجع،الراهلِممعاويهَد.ا(؟ْ)

.231ص،سابقمرجع،جاروديرجا1()46
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قضلمقفا،لفص،:!ةلتوراا

خللِفهَالخامسشلميناصرإلىالجزيهَدفعهوشعملكهارفض

نأإلى11السامرةحاصرتحملهَفدَاد.الثالثبدلاصرلَغلات

هوشعملكهاووقعالحصارمنسنواتثلاتَبعداستسلم!

اسمتحوليومهاومنا)147(،االآشوريالجيشلَبضهْفىأسدرا

11،الاَشورلِة"سمارشِاإلىإسرالًيلمملكةمنالفلسطينىالشمال

أصلمنالمدلادفبلالسابعالقرن"حتىالمنطقهَهذهحكاموظل

")148(.آشوري

)لِافا،الفلسطينىالساحلعلىالمدنبعضلَمكفَوعندما

بدحريض،الآشوريينعلىالدمردمناسدود(،عسقلان

الآشورلِونقاد،الثانىسرجونعهدفىمصر،منومؤازرة

داجنوبدتلِاقاوأخضعواسنحاريبعهدفىواسعهَحملة

لمحبلهاسرجونوكان.1(!.م(11)17594)عاموازوربرا!وابن

1(.ا)َافلِهاالآشوريينسلطهَووطدغزهَأصنامانقلقد

.122ص،سابقمرجع،إبراهيممعاولِةد.ا(ث)7

1(EA)نفسه.المصدر

الفكردار،القديمالأدنىالشرقتاريخمعالم:عثمانالعزيزعبد\()9"

.832ص،6691،الحدثِ

22.صغزهَ،رشيد:هاشمهارونأ(َ)
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قضلمتنا،ف،:ةلير،،

اصلهم،الكنعانيينفىئماماالفلسطينيونذابالفترةلَلكوفى

حافظحلِنوفي.يخصهمتمايزأيوفقدواومنبلَهم،

لهمرئيسىإداريامركزاإلمحامةعلى،طويلةلفلَرالَا،المصرلِون

ظلىفىأنهمإلاأ(،ا)اْالِافافيأهمدةألمحلآخروبمركزغزهَ،في

فلسطدن،فىنفوذهمكلمؤقلَا،خسروا،الآشورلِةالسلِطرة

.والجنوبوالساحلالشمال

نظلِرتهامنحالابأحسنلِهوذا،مملكةحظيكنولم

تدفعالفلسطينيهَالمدنظلتحيثوجزر،مدوبعدالشماليهَ،

سقوطهاحلَى،الآشوريينعاصمهَنلِنوىإلىباندظامالجزية

الجدلِدة)1ْ2(،البابلبهَأوالكلدانلِةالدولةبيدم(.!)612عام

(م!.)790عام،القدسواحتلنصر،نبوخذنهضحتى

.الجنوبفىلِهوذامملكةالأبدإلىوأنهى

فرانكلين،مؤلمسمة،وفلسطينولبنانرلِةسوتاريخ:حتىفلِليب)ادا(

.461ص،5891،تبيرو

.231ص،سابىَمرجع،إبراهيم!معاويةد.؟()2ْ
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،لفصلى،لفالثص

،لصاانة

،لطفعالمجة
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،لفصلى،لثالثض

نيةبملطنعا،فة!الص!المج!

!ت"

علىالقدلِمهَالعصورديانا!دراسةفىالمؤرخوناعتمد

والفن،المكتوبةالمدونا!فىاكشَمافاتمنالأنار،علمددمهما

ذلك.الموتىدفنوأساليب،والهياكلالمعابدبناءفيالهندسى

.والعقيدةللفكرالأولىالبذوراعتبر!المؤشَرالَا،هذهان

ماوغموضالأنزى،الأسلوببطءعلىالتحفظورغم

الوحيدالطريقانهإلا،قاطعةآراءلَكوينوصعوبة،نمَص

شريطة،دامغةببراهي!الداريخدةالوثيمَةإغناءعلىالقادر

علىتقومالتيكتلك.المسبقةالوهميةالافتراضالَامنالتخلص

منَلا.اللَوراهَولَاريخيةجغرافدة

الغربىالاسحعماربحركة،الأولىالاس!كشافا!ولارلَباط

الحضارةتحظلم،اخرىجهةمنوبالصهدونلِةجههَ،من

المتهودهَ،القبائلعليهاوألمححمتلْسححقه،الذيبالاهتمامالكنعانية

العبوديتراثهابسبب،والابتكارالموهبةعديمهَقبائلوهي

دلِانةالكنعانلِةفالديانهَ،العامالاطاروفى.الطولِلوالرعوىِ

-19-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نيةلطنعا،نةيا،لط

مجسمهَ،ورسوممنحوتالَاإلىالالهةحول!تجسيديهوئتية

وعرشه،السبعالسمواترب،الأربابربألهل"ِالألهباستتتاِء

-ل.العلىالسماءفى

ومعابد،المقدسةهياكلهمإشادةفىالكنعالْيونِواعلَمد

الغابالَاإعتبرواو،والتَاكلالجبآقيرؤوسعلى،النقدِما!

معلِنسجمهذاوللمعبد.تابعةمقدسهَغابالَا،بالمكانالمح!طة

المدنغالبيةاقيم!حيثالحجريهَ،العصورفِىالبناءطبيعةِ

الفينيقيةالهحاكلالمحيمتوكذلكتاكل،أوربواتفَو!الفلسطينية

وصلِداوجبيلوعمريتغارثِأوفىالساحليةالمرئفعاتعلى

.وصور

الأبيضالبحرجزرإلىالكنعانى،طابعهم،الفلِنلِقلِونونقل

وسرِدلِنا،ومالطةوضقليهَوكريتقبرصإلىالملَوسط،

مراكزأو،المباشرةلفلِنيقيهَللسيطزةخاضعةكالْلَافجملِعها

لْونسسواحلإلىبنفوذهموامتدوا.ساحليةفلِنيقيةلمسدوطنات

(،)قادشَواسبانلِا)طنجة(المغربو)عنابة(والجزائر)قرطاج(

دينإلىفلسطينفِيمجلِىدي!منالكنعانيالِدينلَحولوبذلك

وعالمِيا.عربياعالميي
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ليص،لطنعانةيالط،

الحقدقةفيللسثمانلةالبروفدنوساليوناندلآفافرودلت

إبلنالفينيقيينمعقبرص!ِإلي!جاءلَماالتيالكنعانية!متارتسوى

بابل،آلهةسيداومردوخ-بلاا(ا)3ْاالمتوسطالبحرص

سلالةبهأتتالذيالأصلالقمرىِالإلهالكنعانى،بعلإلاليس

عندالجنودرب،لِهوه،اعتبرفيماأ(.-أاالسورلِهَاابىحمور

ابنشمرارأسفيللكنعانيينالمقدسةالنصوصافىنييِ!،العبرا

7إ.ا)ْايلإ

--

ال!نجادةأماكنالسكانسمىوصقللِهَ،مالطةكبرص!ولمحى

)ل!!اِدما-بعلمعابدالنميدحللتالجبابَرة،بدىأيبالجدفاندلا

الهماكلالْدثرتالزمنوبمرور،)عشْلَيرِولَالموعشتابىبعم

امعَبداحلىوقرطاج،وأسبانداوسردينياصمقللِةفىالفينيقده

المتحدرةالوع!القمةعلىقائماكارْالذيالشهيرعشترو!

أما(.ا)6اتمامازالقدصقليةفىاريكسءلىوالم!نَيرفة

9/9.ص،سابقمرجععشلَار،لغز:السواحفراسا()3ْ

81.صعشتار،لغز،السواحفراسا()أْ

86.ص،سابقمرجع،جاروديا(َ)

.291صالشرديهَ،الآثار:بابلونارنستا()آْ
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نيةلطنعا،نة!الصا

الكنعانيئعلالإله11فهوكرلِلْاجزيرهَفىالاغرلِقىالمشِالَور

ا)1ْ7(.االأمامنحوبارزةبقرونومنحولَاتهرسومهفييظهر

أسماءإضافهْفىوالحديثةالقديمةالعربيةللعادهَونظراً

لمعنىاللاسمأضيففقد،الحسنىاللهأسماءأحدإلىالأعلام

خليَللقبمنابلَداء.كووالقادهَالأعلامأسماءإلى،الله

بمعنىوهوإبراهِيم،النبىإلىالكنعانيونأضافهالذي)الخليل(

ملوكواسدخدمهالرحمِن(.)خلدلخل-النَهأيخل-اللي

"يعقوب-مصرفيالهكسوسوملوك)ملَى-الل(،الآرامدين

أحداسمإلىوأضيفضرلِح"،ايلبدعسبأوملوكايل"،

1(.ا)8ْ-الهلا-بىالهبالبحمورابى"المحدطهَالشخصدات

الفدنيقي،وامحدادهاالكنعانلِةالديانهَلَأثرت،المقابلوفي

مدنفىجلداذلكوظهرالمعأبد.بناءفىالممصريبالأئسلبى

هدكلسوىلدسلمحمعبد-صكمرِيلَاوِاللبنانى،السوريالساحل

،7.صساب!،مرجع،السواحفراسا()7ْ

سابق،مرجع،وجارودكط،1-93أ37،سابىَمرجع،سوسةأحمدد.ا()8ْ

.6Aص
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،لطنعانية،لط!انة

منمذبحفلِهوجدحن!المصمرلِة،الهداكلغرارعلىمصغر،

ثث!6علىقائمةبلاطاتمنولَألفألآلهة،تمنَالاحتوىالحجر

ا)1ْ9(.مفتوحهْاواحدهَجهةوبقيتجهالَهمن

توابي!فيالموتىدفنبعادهَالكنعانيهَ،الديانةلَأنَر!كما

الدفًنعاداتعنبعيدةعادة"وهىمصرمنخوذةواحجرية

وقًاالميلادقبلالثانىالألففي،فلسطينفيسائدةكانتالتيي

عنعبارهَاِلمدافنكانتالفخاراكشَماففقبل16(.ا)ْذلكالَبل

غرفعنئتفرجالآبارتشبهوحفر،البيوتومصماطبكهوف

الصخور.فينحلَلَاوجماعيةيهفررمدافنإلىالأرضلحت

استعملتفخاريةجرار"علىفلسطينفىعنَرالفخاروبعد

ئكورتوفيهاالميلاد،دبلالخامسالألفمنذللمولَىكتوابتِ

----ص------------َ.
رحمفىالجندنوضعيةملَخذهَنفسهاعلىالعظمدةالهياكل

الصخر،فىحفرفأغلبهاالفينيقدة،القبورأماا)161(.اًمها

لْيالبحرسواحلعلىالمنِددممرالطريالكلسيالصمخروخاصدة

.188ص،سابقمرجع،بابلونارنستا()91

.131ص،سابقمرجع،ايراهيممعاولِةد.)161(

.94ص،سابقمرجع،السواحفراس)161(
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نيةلطنعا،نةيالص،

وعدلونجبلِلوفيسوريا،فىوبانياسوعمريتأوغاريت

ذاثالدياميسمدافنإلىبالإضافهَ،لبنانفيوصوروصيدا

بالبئر.الشبلِهةالفلَحهَ

فشِق!هَمقابرفيوجدتالحجرلِة،التوابيتإلىوبالإضافة

المشويالطينأوالرصاصمناتوابي!السوريالساحلعلى

،العموموجهعلىلمل!معدنيهبموادوزخرفتالأرز،وخشب

علىالف!ندهلِهَالمقابراشتمل!كمَا16(.ا)2البرونزامناسودخطم

النضحالطينأوالزجاجمن"آنلِهَملَلالأهملِهَمنلِخلولاأنَاث

منصغيرهولَمانَلِل،الجدرانعلىرفعتالشطوطحجرأو

عشدروتوالآلهةكبشلِنبلِنجالساحمونلبعلالنضجالطين

القبوروتظهرا)163(.احمامةبلِدهالَحملِوِاقفةأوجالسة

التونسىالساحلووسردينحاومالطهَوصقلدهَقبرصفىالفينيقلِهَ

إلىينزلإذ11السوريةالشواطىءلمحبورفيذاتهااللَرلَيبات

ا)سلماأوبئربواسطةالدبامبس

.202ص،سابقمرجع،بابلونارنست)162(

.202ص،نفسهالمصدر)163(

.302ص،نفسهالممصدر)164(
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الكنكانيةال!!انة

معا!أرضسطحلْربالدفنعملدالْاأنكله،هذامعنىليس

ولكنها،غائبةأومعدومةكانتالضرلِحفو!صغيربناءإشادة

المقابرمنمرتبهْوأدنىاًهميةأقل،الكنعانيةالدلِانهَفىظل!

جهدنصفمنأكثرشغلتالتي،الارضسطحفوقالمصريهَ

والرسومالهندسى،البناءفنفىالمصرلِهَالحضارةمبدعى

يبقونهاكانواالتيالأدوالَاوصناعهْوالكدابهَ،والزخرفةوالنح!

المي!ت.جوارإلى

الدلِانةرموزفوكهاانتشر!الئىالخارطةالآنوسنالَرأ

والوشي.الدوحيديملمحهافىالكنعانيهَ،

+!يم

،الأربابربأو،اللهبمعنىالل"11الإلهالكنعانيونعبد

بينومزجواصمريحة.لَوحيدِلِةبدلالة،السبعالسموا!ورب

الآلهة،كبدرفأصبحالوشية،التعاب!روبدنالندَ!التوحددهذا

جميعبينمن،وحدهوظلالمتصارعهَ.الإليهَالعائلالَاورأس

ألِقونة.أورسماأونحداالتجسحِعنالبعيدالدشِيهَ،الرموز
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العنعانثةنة4،لط

بر،اللهأناعدقدواالمبكرهَ،المراحلفىلَوحلِدهم،ولفرط

فيوسكن،الأرضإلىالسابعهْالسماءمنهبط،العلىالسموات

)رامايلراممنالدَريبهَالنَه*"بيتايلبيتبلدهَفى،فلسطين

.الأربابيِىباقدسمأوىلأغامقدسهفِالأبىضلذلكالله،،

الدياناثفىتقريبايمالالهبماايل"11الإلهمالاربةوعند

3و"آنالفارسطِ،الديانهَفي+اهورامزدا*معيئمال!نجده،الأخرى

فيو"آمون"البوذلِهَ،العقددهَفىو*النرفانا"السومرلِهْ،الدلِانهًفي

فىو*آتوِنَ*الهندلِهَ،فىالعقيدهَسبالْى"ئراهماوالكلداندة،الديانهْ

أبَرز.توحيديةَمسحةايلللإلهتظلذلكومعالمصمرلِهَ.الديانة

فلسطبن،أرضعلىبالكنعانببنالعبرانببناصطدامفعند

وبدنالجنود،رب،يهوهألَباعبدِنصراعوكأنه،الصراعبدا

إلاسماوبهَ،لدلِانةالعبران!ناعننالَىورغم.ا!أربابربايل

فالئحقوالِهوه،بتعبيراهممامهمأضعف،كنعانفىتوطنهمان

كما(.أ-6!اللِوهلِمس!لىوجمعوهالل"11الأصلدنالمواطنلِنبإله

29.صساب!،مرجع،جارودىْ)(16
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نيةلطنعا،نة!الصلم

ابن3شمراهورأسفىللكنعانسِنالمقدسةالنصوصفييهوهان

--------أ،ةايل"،66

وحدها،فلسطينعلىلميَال!صرايل"11الإلهعبادةانويبدو

والآراملدن،وسبأ،معدِنوإلىوفينمقيا،اوغاربتإلىاملَد!إذ

تدمر،فىالمتأ!خرةالعصورحلَىللكونكإلهيمجَدوظل

وبهذاالجاهلى.العصرحتىالعرليهْالجزيرهَفيوللحنفاء

آخنالْوندعوةسبىَلَوحيدىِ،مؤشرأولاللالإلهاسمالمعنى

الكنعانييناللاهوتيينحماسيفسرممااللاحقهَ.واليهوديهَ

الإلهإلىدعاحينآخناتون،أعلنهالذيالتوحلِدىِ+للإصلاح

أسمىإلهاباعلَبارهلاالل"11وبلِنبينهلَابلواالذي"،آتون

ا)167(.للعالملِناواحدأإلهأباعدبارهبل،فحسب

ابنكَالالسماء،رسالاتآخرالإسلاميهَ،الدلِانهَوفى

فهوايلاسموكلاللهعبلِدوميكائيلالنَهعبد"جبريلأنعباس

86.ص،سابىَمرجع،جارودىِ)166(

86-87.ص،نفسهالمصدر)167(
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نيةلكنعا،نةيالط،

بنيلوفدمسليمةعنالصدلِىَبكرأبوسئلوعندماا)168(.النَها

خرجماالكلامهذاإنواللهبكم؟ذهباًين!ولِحكم:لمحالحنيفة

ئتئسبالأسلامفيلًكةالما6كبارأنصدفةولسِ!اللاا)916(.من

إسرافيل.،جبريل(مدكائيل،عزرائيلمل!الللىاٍأسماوهم

بعلى:.

والبروَالمطرإلههوالئور،ورمزهالسيدبمعنىبعل،

ركماعنالخضتببملمسؤولإلهوأساسا،والرياحوالرعد

في%لهومَوازاللا!بنوإخصابها.الأرض

اسمئحد!ائخفىكنيةبلإطلِاقا،جملماسمليس"وهووالمقدرهَ.

ولم17(.ا)ْاالدينفىِالراسخونإلايعرفهلاالذيالحقيقيالأله

إلىالفينيقيينوصولبعدإلااالفينيقدةاالأساطيرفييظهر

جنوبيالنقبمنطقةمنإليهامهاجرينالمتوسطالبحرشواطئ

.(171ا)افلسطين

المونة،دار4،طا،المجلدآن،الالَرلَفسيرفىالبيانجامع:الطبري16()"

7؟3.ص0891،،بيرو!

.347ص،نفسهالمصدر)916(

.ا-36137ص،جا،الأساطيرمعجم:الخوريلطفي)017(

.361ص،أج،نفسهالصصدر171()

!اسا-501-

http://www.al-maktabeh.com



لملطنعانية،لطيانة

)مردوخ-بعل(العرا!إلىفلسطينمنبعلعبادهَامتدت

وصالَلبةسامببن()بعلوسردبندِاومالطة)سادمابهعل(وكَبرص

)علبانولبنانسورلِاوفي(ساميين)بعلو%سبانلِاحمون()بعل

)بعل(اليمنوفى)الميناتور(كرِل!وفىحمون(-بعلبعل

الدأنْرلعمىَونطيرِا)بعل(.لَونسوساحل)هبل(وقرشَ!

لأراضىاالعريمصححَالشعبيهًيعل!الألهفيالشعبي

أك!البعللِة،!ابِعل،الإلهابىالمرولِةيخ!ر
الإلهبهايتكفلوالتى،ا!لأعلىلَعدمدالتىالزراعة

اللبينالصراعلَمسيمفيالمشَولوجىالمس!وىوعلىأفي.

غيرالمفسيرمنمستوىيبقىمحصارعة،إلاهلِةكأسروبعل

لأسماءالظاهرالمحتوىعكليهلِجيبلاقد،وغامضظاهر

.الأربابكرببه،،الهلالإلهأسرهَئبداً.ووظائفهمالآلههَ

الكبرىالأموهي)عشئار(عشلرهَباسمزوجهَلهوتضمافِ

الأمر،حالَلِقةفيوهيالبحر،إلهةسميتالمًدلِمةالديانا!فى

لَارهَوزوجتهلَارهَ،بعلالإلهأبمأنهافيالعظمىدلالتهالَكتسب

.والجربالخصبآلهةعنإته!و-احدةابنهَأخبرى.ولهما
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نهة،لكنعانةيالط،

أبناء:نَلاثهَولهما

.المو!الهموت:

الحرِب.الهلِهوه:

البحر.اله:يم

لَحرلِرهفىأولالَمئل!،بعلبهاأحلِطالئىالقداسةهالة

بدونأنجبتهالتىالعذراء،عشتارأمه،فمصمبح،كأبالل"11من

،داجونإلى،الرمزيالمسئوىعلىونسبحه،،رجلمضاجعة

معوئتسجموظيفلَهلتوافىْرمزىِكأب،والحصابالغلهَإله

للخصبوكالهةكزوجة)عناة(عناتاخماروعندما.بعلوظيفهَ

فيوهكذا.المطر-الغلة-الخصب:الخدرثالوثاكئملوابحرب،

علىالمطرلِنلَصرالبحر،إلهيم،الإلهعلىبعلانلَصار

لَكِونتولذلكالحلِاهَ.اصل،المياهفيوالمخيفالمظلمالجانب

غدرا،المهزوممولمحعفىبعلجعل!،أخرىاسطورلِةقصة

فىالحلِاهَإلىوعادالموتمنلَاملكنهظلما،وأعدمحِوكموأنه

الأرضتفتحيصمحوهكذاالسماَءإلىِصعدثمالربلِع،

لْبره.حراسعلىوان!صارهالموتمنبعلىكيامهَموعدهو
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،لكنكافية!انة،لص

إلىنسبماخلف!ةالأسطورىِاللَكولِنهذايشكلوربما

عذراءاًممنولدالهند،دلِانهْفىفكرشناومسِرا.وبوذاكرشنا

والذيكهف،فيالمولودالوحيد،لابنهأمالدكوناللهاخ!ارها

،قرونبستةالمسيحدبلالفارسلِهْالدلِانةفيوميدرا،صلبْ

حواريا،12وله)ديسمبر(اولكانون2هفيكهف،فيولد

قبلوبوذا،السماء.إلىوصعدالحياهَإلىعاددفنعندما

مضاجعهَبغير)مالِا(عذراءأممنولد،لَرونبخمسهْالمسدح

ودفن،ماتوعندما)ديسمبر(،الأولكانون25يومفىرجل

مرهَوسدمودالسماءإلىوصعدالحياةإلىوعادلَبرهشىَ

انهمنجد،العبرانيينعلىبعلالإلهلَاثيردراسهَوفى.اخرى

لِوشعمراحلفىعبادتهوكررواالصحراء،لَلِهفىوهمعبدوه

أخاببنىالحصر،لاالمئالسبيلفعلى،والملوكوالتضاة

فعلوكذلك،بعلللإلهمعبدا)875-853!.م(إسرائيلملك

عشرالَاوبلِنهما6!.م()172(،64-58'1)لِهوذاملكمنسي

.الأخرىالأملالة

.201ص،سابقمرجع،جارودي)2!ا(
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الطنعانثة،لصيافة

.بكطهاخ!:

وعرفثالصباءنجمةباسمالمعروفهَ،الزهرةكوكبهي

وفًي)عدهحر-عسدرت(،عستارلَاصكسئايىأوباسمفل!طلِنفي

وفىعشدرولَا،صقلدةوفي،عثتراليمنوفِىع!يهمتار،العراق

العربدهَالجزلِرهَوفيفشِوسالرومانوفيأفرودب!ال!ونان

.العزى

أوجه.بئلافَالكنعانيهَالديانةفىعشدَارصورهولَدملَا

آلههَوهي،والخصبوالجمالالحبوربهَ،الكبرىا!أمفهي

منعشتارتحولالكنعانييننظرلفَإذوالحرِلا.الانتقام

لَسطعللصبحنجمةإلى،الشمسمغيبعندلَظهرللمساء،نجمهْ

الوظبفةوهذها)173(.االشمسطلوعقبلالأحمربنورها

سبأ،)معيناليمنحضارا!فىمتأخربوق!ظهرتالمزدوجهَ،

ذكريكإلهشرقنعئترإلىأشدرحيث(ق!بانحضرمو!،

لحفظالمتوسلونلَوسل"وإليهوالمقابرالمعابدحراسةواجبه

.001صساب!،مرجع،السواحفراس)173(
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نيةلطنكا،نة!الصلم

فيالطامعلِنلأحجارهاالمبعثرلِنبهاالعابنَينعبثمنقبورهم

المنتقم!.اعثتر1أيلِفل""بعثترلمَبولذلك.Yvf)كنوزها+

الإلهزوجهَ،بالرمبنلابالواغ،هىالأسطورةفيوعشتار

مواصفا!املالكالذيالع!إقية(،ف!الأسطوت)لَموزبعل

فىالكبرىالأماعتبرتالخصباصلولأنها،اللللإلهمساوية

حثلِةتمائيلفيوظهرتالالَدلِمهَ.الشركيةالديانالْاكل

نَدييهائحملتماما،صكابامرأاسكشدرلَا(وبابليه)عشترولَا(

وتعحمر!مجنحةحنَيرسمفىوبرز!.محدشمغيروضمعفي

مبركعةالخضوعلهاتقدمالحيوالكاهن!،الشكلمخروطىئاجا

17(.ا)ْ!االآشورالنساءمد!الوجه

مو!،معحربهمنبعلإنقاذفىالمغامرلدورهاونظرا

أصبحتالغاضبهَ،البحارإلهوبِموالعالحرالسِفبيئالموتإله

الحملاثمعذهب!أشورففى.والاندقامالحربفىشرلِكة

.124ص2،ج،سابىَمرجع،الخوريلطفى)"17(

.أة7ص،سابقمرجع،بابلونارنستْ)(17
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نيةلطنعا،فة!الصا

عربهْفى"واقفهْوهيوتملالتالقتالفىوساهمتالعسكرلِة

بلِدلِها!)176(.والقوسأسود،سبعةلَجرها

ولينوالمنتقبم،وجهها-الحربيبدنعشلَارمزج!وهكذا

منكوسيلة،المقدسالبغاءواعالَماد،والجِمالوالشهوهَالحب

عزاحيثوآلانلَصار،للمنفعةجالبةكونهاوبدنلَها،عباوسائل

فَيكماعشئار،ومؤازرةحبلىاٍللعرشارلَداءهملكمنأكثر

----!َبانيبالوأشورسرجونحالهَ

.وتحِئاتِ)لحفا%

لبحيوتلشرهالسماء"ولَمنا!ماءبعلالألهأختهى

منواحدهَفسَمتقطع،الغيومإلهلِشبهمافتشكل")177(،الأرض

بايزبسالباحثينبعضولِقابلها.بعلللإلهالمنسوبةالوظائف

"عناةلهابالانسَمابالهكسوسملوكأحدوئسمىالمصريهَ.

JA"عناهَ.عبدأي

.127ص2،ساب!،جمرجع،الخورىلطفى)176(

85.ص،ممابقمرجع،جارودي)!17(
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نيةلكنكا،نةيالص،

لاأ،لمثميمول!:

صلِدا،مدينةفىعبادلَهوتمركزت،الأقداسلمحدسهو

جادوبعلالسورىِوادونسِ!المصرىِأوزورسِ!يقابلو"كان

البحرجزرإلىصيدام!عبادتهوانلَقلتا)178(،المرتبهَافى

لهووجدواسبانيا،العربىالمغربوسواحلالمتوسطالأبيض

يافا.مدينةفىدينلِاصدى

:ملقارتلأ.

بتجار)كنخى(الكنعانحونعرفحتِ،الأرجوانإلههو

باسمالشامبلادساحلعلىاليونانعرفهم"وقدالأرجوان

كانإذأيضاًاا)917(نفسهالمعنىولهالفينلِقيين

،والسلالبالشباك"الموركس"لِصطادونالكنعانلِون

يفسداللودتلأنحى،وهوالحلِوانغددوسِمتخرجون

بضعاسلَخراجعملية"وكانت.الحلِوانمولَابعد

38.صيافا،،غربيةالدينعزد.)9"!ا(

ص!،/4.،ثج،الأولالقسمالفلسطلِنية،الموسوعة)917(
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نيةلكنعا،نةيالص،

عملبةوتقطيرهولحقدتهأصدافهمنالأرجوانسائلمننقاط

بعضوعزا.18(ا)ْاجداغالدةأسعارهكانتلذلكمرهقهَ،شاقهَ

لصباغةكمخترعصور،مدلِنهَإلىملمَارتالإلهالباحشِن

يتلفهأنمن"بدلاوالذيوصلِداصورئتتجهالذيالأرجوان

هيكللهوا!يما)181(.اولمعاناثبائالِزيدهكانلِمحوه،أوالضوء

)اسبانيا(.قادشفىكبير

جمجبم

المعابدلهأقيم!الكنعانيهَ،الدلِانهَفيوالحصادالغلةلهاٍهو

.داجوندجنَوبيتبيلْاإليهونسبتوغزهَ،اشدودفىالكبلِرهَ

المتوسطالبحرسواحلإلىالكنعاَنيينالمهاجرينمعوانلَفل

معبدوفى.ولَونسالبحر،جزرإلىومنها،واللبنانيةالسورلِة

فده،منوعلىنفسهعلىالمعبدشمشونهدمبترهَ،داجون

داجونمعبدفىوضعوهالعهد،تابوتالفلسطشِيونأخذوعندما

.باشدود

472.صا،قسما،ج،فلسطينبلادنا:الدباغمرادمصطفىْ)(18

231.ص،سابىَمرجع،بابلونارنست)181(
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لطفعانيةلم،لص!انة

.!ال!:

11"أورشالم.القدسمدينهَبهوعرفت.والنورالشفاءإلههو

وكأنهاللِلافتبدوالزشِونبزيتتضِاءكانثالمدينةاقوديل

عرفت،وسواهمهؤلاءإلىوبالإضمافهَ.ومئتاسىَمتكاملضوء

الذىِشانالألهملرالفرعد4!الآلهتمامنالعدلِدالعديدفلسطمِن

إليةشمبتَالذىِرشفوالإلهأبيسان(،شانبدلْاإلد4نسبت

ء---ص-خت"َ---خص-----

لحَم،ببلَامدبنَةَاليهنسبتالذىِماْ-والإلهارسوف،مدشِهَ

---َ--َ-..---.----------!-

ي!ر،،لم1لحاما.بيتبالأصملفهى

صا!قىملطيىالرتبة

فلسطينىنبيبوجودوالمسدحيهَال!هودلِهَالمصادرلَعترف

حوالىفلسطلِنإلىالعرا!منالخلدلإبراهيمهجرةوالداء!بل

(085I)الملكيةأسرتهظل!حبثصاد!،ملكىواسمه!.م

.صادقادونىحلَىالقدسمدشِهَحكمئحوارث

سدومنهبلمعركهَمسهباوصفانجدالتكولِنسفرففي

المنهوبا!ونقللوط،النبىونبد!ماسكانهماوسبىوعمورهَ،

90-1-
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نيةلطنعا،نةيالص،

ملكمنبتكلدفالخلدل،إبراهدماستطاعوكيف.لبنانإلى

اوأخرجاوالمنهوبا!الأسرىاسدكادةمن،صادقملكى،القدس

لثهكاهناكانلأنهوخمراْخبزأ،شليمملكصاد!،ملكى

.(281ا)االعلي

السمواثمالكالعلىالنَهمنإبراهحِمباركوقال"وباركه

يديك.إلىأعدائكدفعالذىِالعلىالنَهاوتباركاا)183(اوالأرض

ا)184(.شىءاكلمنالعشروأعطاه

إلىرسالتهوفى،بولسالقديسانجيلوفيالمسدحية،وفي

مالهاولِضيف،السابقةالتوراةفقرا!بولسيسلَعيد،العبرانلِين

بمؤازرةم(،")25سنةن!قلِهَمجمعفيالمسححلِةعلىأدخله

فلِقول:،لمحسطنطلِنالرومانيالإمبراطور

ولأنسبولاأمولاأبلها"ليس:بأنهصاد!ملكىيصف

إلىكاهنايدوماللهبابنيشتهوبذلك.حياةنهايةولاأيامبداءهَ

ا)185(.الأبدا

.81هَالفقر،1،الفصل،التكولِنسفر،اةالتور)182(

.91ةالفقر،نفسهالمصدر)3914(

.02،الفدَرة،نفسهالمصدر1(48)

.3الفقرة7،الفصل،بولسانجيلْ)(18
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نيةنحعا،ن!يالص،

فىهوكانإبراهيململتقىصاد!ملكىخرج"وحين

الشعبأخذوقدكمالاللاوىِبالكهنولَاكانولو.صلبه

علىآخركاهنلِقومأنبعدكاتَحاجةأيهَإذنلَحده،الناموس

ا)186(.اهارونرئبهَعلىلِقلولمصادقملكىرئبة

بأنهالمسيحللسيدسابقهَاقوالإلىهنابولسالقدسِ!يشير

الكهنولَاانحصرفلِما،صادقملكيرلَبةإلىيصلأنيئمنى

الإشلرهَويربط.هاروننسلمنولِين6الافىاللِهوديالدينى

نسلإلى،الأمحلِتمن،المسيحالسيدانتسالابحقيقةهذه

إلىاللاوبينمنخرجقدالناموسفيكونداود،نسليهوذا،

معاً.الإنللِنخارجالأصلفيوهويهوذا،

أنبياءبأحدصادقملكىالعقادمحمودعباسولِصف

ولِقولوشعلِلا)187(.وبلعامأيوبالأنبياءجانبإلى،العرب

الحرمفوقهأشيدالذيالمكانهوصادقملكيتعبدمكانبأن

الشرلِف.القدسي

(M)?01،11الفقرتان،7الفصل،بولسإنجيل.

-أ51ص،سابقمرجعالأنبياء،أبوإبراهيمالعقاد،محمودعباسما)187(

016.
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الكنعانية،لصيانة

لليهود،التوراةفيالصريحالدينىالنصدعوهَورغم

إلىلَوجههمفىفإنهم،نابلسفىجرزيمجبلإلىبالتوجه

وانفردالقديمهَ.الكنعانيهَوالعبادةالعادةلِواصلون،القدس

هوصادقملكىبأنبالقولالجللِل"الأنس11كلَابهفىالحنبلى

ملكاوكانالقدسمدلِنهْبنىمنأولوهونوح،بنسامنفسه

عليها)188(.

7-8.ص،اج،الجليلالأنس:الحنبلى)8"ا(
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،للخة

افىدة،لط!كا
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الر،بعح،لفط

ا!نعانية،للغة

،الوصولبإمكانناا!ترية،مسوحهالعالميستكملعندما

الكوكبفىالمكلَوبهَاللغةولَطوربداياتإلى،قاطعةوبصورة

ذلك.البشريالجنسلاستيطانالأولىالمراكزوفقالأرضى،

انلْشرنوح(،)نسلوالثانىآدم()نسلالأولالإنسانىالعالمأن

لنايتركولمالأرضلِهَ،الكرةفىاللِابسةالبقاععلىولَوزع

والافلَراضا!التأويلمنينقذناالتجربهَ،بهذهموثقاسجلا

فى،المحدودةالدلِندةالإشاراتلَشكلولا.المسبقةالمتحيزة

الدشِىفالنص.المأزقهذامنمخرجاالئوحلِديهَ،الدياناتكتب

أريدإذاإلاالبشريهَ،تطورلمراحلولَاريخلِاأنَرياسجلاليس

فيملَواضعمرجعإلىوتحويلهرسالده،جوهرمنإخراجه

الآنَار.دائرة

التىاللغهَعنمرجعأيلِسعفنالااللغهَ،إلىوبالانتقال

الغزير.ونسلهماحواءزوجهمع،البشريةأبو،آدمبهائحدث

لهاننسبأننسلَطلِعوهل.لَطورتمسارفبأي،وجدتوإذا

دبلالعالملسكانالظنىاللَقدلِركانوإذامعاصرهَ؟!مفاهيمألِهَ

العددهذاعاشفهلمللِونا،وخمسينالمائلَينشِجاوز،الطوفالت
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الطنعانيةاللخة

وهلكالحلِوانات؟!الإشارهَ،اصواتعلىمعتمدا،الهائل

الشفوىِ؟!النصعلى،آنذاكالسماء،رسالالَاالمحدصرت

بعدالأرضىالكوكبعلىالبشريهَالحلِاهَتجددلَاوعندما

جنوبسكانمنمحدودهَبشرلِةبعلِنهَمحلَفظهَ،الطوفان

كانلغةفبأىِ،وأتباعهونسلهنوحالنبىرأسهموعلىالعرا!،

لغولِهَوسلِلهَبدونالسماء،رسالاتيبلغونوكلِفهؤلاء،يلَفاهم

هيالإشارهَلغهَلَكونأنلِعقلوهل؟!الأقلعلىمنطوقهَ،

إحداءإعادهَمهمةإل!ها،اسند!،طلائعبيناللَفاهموسدلة

البشرلِهَ؟!

لفترةالبقاءأثروانوح،سفينهَسكانأنافترضنالووحتى

فلِماحولها،وماآرارالَاجبالفىالسفينةوقوفنقطهَفىما،

البذورأو،اللغةهىفماوأرمشِا،لَركلِاباسماليوميعرف

وعندماالعرا!3!جنوبمنمعهملِحملونهاكانواالتى،اللغوية

لىاٍمنهاوانلَشروا(العراق)جنوباسنفرارهمنمَطةإلىعادوا

الاسلَلِطانيةال!جمعا!أولىوشكلواومصر،وسوريافلسطين

نسم!هالغهَلنالِتركوالم،اليمنإلىجنوباولَوجهواالسكانيهَ،
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،لطنعانيةاللغة

الأولى،الساميةنسبتوإنويافث،وحامساملغةأونوحبلعة

الرعويهَالمفردالَامرحلة،المرحلةهذهإلىافدراضيا،

عن،دامغةأثريةأدلةوجودلعدمونظراالبدائبة.والزراعية

اللغاتفىمشلَركهومماسمالَهاافتراضفإنالمرحلهَ،هذه

ناضجة.لغولِهَصورهَلنايمَدملأنيكفىلا،المعروفةالسامية

جدلِدهَدورهَبدالِهَالسومريةكانتإذافيماسؤالعلىوردا

لِشكلمسبو!غيرنتاجأنهاأمكلَابحا،لذاتهالإنسانأكتشافمن

اللغويونالمؤرخوناعدمدالكلَابى؟!البشريالداريخفيفالَحهْ

لغهَكأولالسومرلِة،اللغهَ،الآنحدىمعروفهوماعلى

إلىالكلمهَتقسمصوتيهَ،كلَابيةلغهَوهى.العالمفىمدونة

بالخطخطهاوعرف،المكتوبرمزهممَطعولكل،مقاطع

مناكن!سفلماوخلافا.الطينألواحعلىالمرقومالمسمارىِ،

السومرلِةكلَبَعنها،فقدصَأخرهَأوالسومرلِةمعمترافقةلغا!

القديم،العالمفىواسعا،انشَماراوحقق!،اللِمينإلىالدسارمن

عالملِة.لغهَغدتحتى

موجةالعرا!،جنوبشهدالميلاد،كبلالخامسالألففي

وأقامتالسومريينجاورثالأكاديهَ،الهجرهَمنعارمة
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،لطفكانيةاللخة

السومريةالحضارهَمعوتفاعل!،بابلشماليأكد،فىعاصمتها

غدرالمنطوقهَ،لغلَهمعلىالأكاديونوحافظالجابلِا.تفاعلا

بالازدواجسمىمافسادالسومرلِة،باللغهَوتأئروا،المكتوبة

وأدى.م(،ق591..م-ق5525)منقرونسلَةلمدةاللغوىِ

العرا!مناطقكلفيالأكادلِةاللغةسلِادةإلى11النهايهَفى

تفرعوما،الأكاديةولكنا)918(.السومرلِهَااللغةاسدخداموانتهاء

حيث،المسماريبالخطلَكتبظلتوبابليهَ،أشوريةمنعنها

حالاتعلىواشتملالمنطو!،الصوتاعلىالتدويناعتمد

المسماريالخطظلوهكذا.والجروالنصبكالرفعإعرابية

11/2)سلولمحسقامحلَىسنة،آلافنَلاثةمنلأكتز - r. o

الخطمحله"وأحلبتغيرهالمقدونى،الاسكندرلمحوادأحد.م(،ق

.)(0iا)اامىلاَرا

أصوللَحدلِدفى،وجيهةغيرلأسباب،الباحنَوناخلَلف

،والرماديالأحمرالفخاروجودإلىاستندفمن.السومرلِلِن

الشمالأوالغربجهةمناجاءوااالسومريدنبأنليقول

.152صأ،73i،الكويتالعربمِة،اللغةعلم:حجازىمحمودد.ا()99َ

،أطبغداد،ال!فافهَ،وزارة،انَارهوحياته،باقرطه،رشيدفوزىِد.!ا(ْ)

53.ص،791\/
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،للخة،لطنعانية

وفلسطين.سورلِافىالفخارهذالِمال!مالوجود191(.ا)االغربى

إلىالبعضولِردهمالسند،نهرحوضمنجاءواأنهمقائلومن

المبنىفيالمفرداتبدناللفظىللتشابهانظراهنغارلِا

الدورلْضعفلاالثابتةغيرالافحراضاتوهذها)291(.اوالمعنى

إلىالخاصةالنقاوةمنلغلَهامددادفىالعظلِم،السومري

أوروبىلغوئِعالمدفعماوهو.والبابليةفالأشورلِهَالأكادية

العربحهآسيافىاللغةبأنالإقرارإلىتشيكوسلوفاك!امن

61لغهَفىانحصرلَاالعربلِةالجزيرةشبهأطرافحتىالشماللِة

إلىبالأضافهَالهلهسكانولغةأوغارلِ!ولغةالكنعانيدِن

9ا)االبابليةوالاَشورية rا).

هناك،والعبرانلِحنالسومريينبلِنالعلأقةعنالبحثوفى

وجهعلىهوالعبرييناتراتَبأن،وقاطعمسَمرعإقرار

مجلة،السومريةوالمشكلةالمستشرقون:علىالواحدعبدفاضلد.)191(

v.6ص،بغداد،8791،الأولالعدد،اقالاسشَدر

نفسه.المصدر)291(

التارلِخ،قبلالعربجزيرةشبهلغات:بتراتشدِككارلالبروفسورأ(19

73.صبغداد،1187،،الأولالعدد،الاستشراقمجلة
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ا!عانية،للغة

وصلاللاسامسِنالسومردينأولئكوحضارةلَراثالدقريب

فيالآكدلِة،فاللغةأ(.ا)"!الكنعانيهْاالوساطةطرلِىَعناليهود

الأدبىالعالمفىمشتركةلغهَكانلَاالميلاد،دبلالثانىالألف

أصبحولذلك91(،فلسطدن)ْأنحاءجملِعوساد!تقريبا،كله

معا.آنفىوآكديةكنعانيةمزدوجهْ،الكنعاندهَالوساطهَ

فلسطينأمراءبعضرسائلأنالعمارنهْ،تلرسائلوبرهنت

ا-1377ءَ)13الثالثامنحوتبمعوخاصهَمصر،حكاممع

كلبث.م(قا-1358)377)أخناتون(الرابعوامنحولَب!.م(

(.الأصلسومرىِهو)والذيالأكادىِبالخط

الذا!،نحوخاصةبنظرةترتبطالسومرلِهَاللغهَكانتوإذا

"جماعهْأومختاراشعبا،أنفسهمالسومريونلِعتبرعندما

سائرمنأكثربالآلهةحم!مةصلهَذا!ومقدسةمخصوصة

2،ط،خلدونابن،العربيةوالأساطدِرالفولكلور:الحكلِمعبدشوكَي)491(

.17صبدرولَا،،8311

،المعارفدارالجاهلى،الدشِىالفكرفيالفلِومى:إبراهيممحمدد.)د!ا(

.x'11ص،8391،القاهرة
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الطنعانيةاللغة

النبلاءطبقهَاعتبرت11ذالَها،اللغةقواعدأنذلكا)691(،البشرا

ا)791(.امعاوالآلهةالبشرمنمزلِجا

عنهاواخدلفَ،السومريةمعلَزامنلَاالتيالنَانية،اللغهَأما

بالهلِروغليفدة.المسماهَالقدلِمة،المصريهَاللغهَفهىجوهرلِا

كماالمنطوكَهَ،الأصوالَاتدولِنعلىالهدروغللِفيةخطيعلَمدولم

أساسا،الصورعلىاعلْمدبل،المسماريةفىالحالهو

بينتمزجبالصور،كلَابهَفهو.المساعدهَالرموزمنوالقلدل

الملكىالبلاطمنالقوموسادةالكدابةبينوتربط،والرسمالخط

اللغهَهذهلَفرد.ورغمالتجاروكبارالمعبدكهنةإلىوحاشيته

الشبهأوجهأرمانفسرفقد،الساميةاللغويةالمجموعةعن

الأسرةعنمبكرولمحتفيانفصلتثداللغهَهذه"بأنبينهما،

.91(ا)8السنلِنامنآلافعدهَوحدهاطرلِقهاوشفَالسامحة

نهادترجمةالسومرلِين،عندالمقدسالجنسطقوسكرلِمر:.س)6!ا(

.04ص،8691،قبرص،سومردارخياطهَ،

خللِلد.ترجمة،السومريالمجتمعفىالقرابدِننظام:نكارتدنروز)791(

8.هص،0991بغداد،،النالَافةوزارة،القادرعبدسعلِد

.135ص،سابقمرجع،حجازيفهمىمحمودد.)891(
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،للخة،لطفعانية

المقاطعمنبالانلَقال،الكنعانيلِنلِدعلىجاءالنَالثالاندقال

حلِتَالأبجدلِهَ،إلىالهيروغللِفلِة،والرسوموالأكادلِهَالسومرية

)نابلس(شوشهَأبووتلبلاطةتلفىالأولىالبداياتوجدت

كنعن(.)لاشونالكنعانيةللغهَ)غزهَ(العجولونل

فيمرةلأولاظهرتالأبجدلِهَإنموسكاتىقالولذلك

اخلَراع"مصدرأندايرنجروأضافا)991(،الكنعانلِةالمصادر

معاوالقولان2(.ا)َاوسوريافلسطينمنطقةإلىيرجعالأبجدية

الاُبجديهَاختراعمركزهىفلسطلِنكانلَافإذالَماما،يصدقان

11"أوغارلِلَالهجهَيدعلىأولاتموتوزيعهاشهرلَهامركزفإن

وأالأوغارشِهَباسمعرف!والدى،السوريالساحلعلى

اللبنلنى،الساحلعلىوصلِداصورمدينتىيدوعلىالأجرلِتية،

الفينيقية.باسمعرفتوالتى

كنعانلِةمستوطنهَكانتمابمقدارشمرا()رأسوأوغارلِت

وفىَالأبجدلِهَرلَب!،أصيلةسورلِهَمدلِنهَفهى،فلسطينية

بكر،لِعقوبترجمة،القديمةالساميهَالحضارات:موسكاتىسبسَن)991(

.021ص،5791،لندن،الكاتبدار

ا.rاص،سابقمرجع،سوسةأحصدد.َ)(2
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نية،للخة،نحط

هذهولغلَها،-قرشلَا-سعفص-كلمن-حطى-هوزأبجد:تنسلسل

،الآنحلَىالمعروفهَللمكلَشفا!ووفقا2("ا)1اكنعانية"لغةهى

الكنعاني.اللغويالنموذجفىالصدارهَمكانأوغاريتلَحتل

بلهجهَالأبجدية)صلِدا-صور(لبنانجنوبسكانأخذوعنها

أوروباإلىانتقلتالمناطقهذهومنالفلِندقيهَ(،)اللهجةخاصهَ

-الجزائر-المغرب()تونسالعربيالمغربوسواحل)اللِونان(

وأسبانيا.

إلىوانتسابهاتةثرهاالعبريهَاللغةإلىاللغويونوينسب

مغ"بدلاكنعانلغهَتقتبسحين،كنعانيةعبريةفهى:مصدرين

منتقلبسحدنآشورلِهَ،عبرلِةوهيا)2ْ2(،الآهـاملةااللهجة

اللغوية.مقوماتهابعضالأكاديهَوجذرهماوالبابللِهَالآشورية

تمكنواالأبجدلِة،الكتابهَالكنعانلِينمنالبدوهؤلاءلَعلموعندما

إلىالشفولِةالروالِهَمنالانتقالالميلادقبلالعاشرالقرنفى

كانت"حلَىالزراعةالكنعانيينمنلَعلمواكما)2ْ3(.الكتاب

اللهجا!لَطور:هاريسعن84،صر،سابقمرجع،دىِجارو)1ْ2(

.11-01ص،الكنعانية

.39صر،نفسهالمصدر2ْ()2

نفسه.المصدر3ْ()2
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،لكنعايخة،للغة

زيجاتهمسَضاعفكانتمابقدربهثالحلِاةفىأساليبهم

")402(.المختلطة

الملَفرعهَ،الكنعانيةاللهجا!جملِعلَشترك،العموموعلى

والفيندقيهَالأوغارشِيهَمنالقديمهَ(()الكنعانيةالأماللغةعن

اللَرسِباعلَمدتجمدكاأنهاوالمؤابية،والعبريهَوالبونية

عئوافدرلمحت.اليسارإلىاللِملِنمنوكتبت،للحروفالأبجدي

المحللِهَ.لهجئهاخصائصفيبعضها

إلىوالخاءالحاءحولتالديوالعبريةالفينيقلِةعكسوعلى

واحدحرففىوالغينالعينودمج!الحاء،هوواحدصوت

وبينوالغينالعلِنبينالأوغارلِتيةمالِز!فقد2(،)َالعينهو

الحديثة،العربيةإلىصلهَأكَربيجعلهامماوالخاء،الحاء

العربيةبلِنالألضالجسرفكانوا،خطهمالنبطاًخذوعنها

ا)602(.االإسلامأشاعهالذيالعربيالخط11وبينالقديمهَ

.39ص،سابىَمرجع،جارودى)214(

.016ص،سابقمرجع،حجازيفهمىمحمودد.َ)(2

،7691،القاهرة،المعارفدار،الجاهليالعصر:ضيفشوكَيد.)6ْ2(

.31ص
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إجع،لمر

الفلسطينية:الموسوعةأ-

.8491،دمشىَ،مجلداتاربعةفيايأولالقسم

.5991،بيروت،مجلداتستهَفيالنَانيالقسم

الأساطدِرمعجم:الخوريلطفى2-

.1،0991ط،بغداد،الأولءالجز

.1،0991ط،ادبغد،الثان!ءالجز

والتقافةللتربيةالعربيةالمنظمهَالفلسطينيهَ،المدنسلسله3-

الكبَمنها9،الفلسطينيةالتحريربمنظمةالتقافهَودائرةوالعلوم

لحم(،)بيتمصطفىوليدد.)يافا(،غربيهَالدلِنعزد.اللَاليهَ:

5(.)غزرشيدهاشمهارون)عكا(،الماضىَمروان

المقدسة:الكتب4-

الكريم.القرآنأ-

)اللَوراة(.-العتيىَالعهد-المقدسالكدابب-

-بيرو!-لبنان.الكاثوليكحةالمطبعهَ

991،الثانيتشرلِن.3 V.

)الأناجيك(.-الجدلِدالعهد-المقدسالكتابب-

.لبنان-بيروت-الكاثوليكيهَالمطبعة

991،الثانىتشرين03 V.

يوحنا.إنجيلد-

12_-v
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،لمر،جع!

والبهنسا.سولِفبنيمطرانية-سيوسإئناالأبنا

مصر.-القاهرة-2،4891()ط

.المقدسهـ-الإنجيل

-بدِروت-42991(،)ط،المقدسالكتابجمعدِاتاتحاد

.لبنان

عبدترجمةالإلهدة،الرسالالَاأرضفلسطلِنجارودى:5-

.بيروت،التراتَدار،شاهينالصبور

الخورفي،عيسئمارونترجمهَ،الشرق!ةالآثار:بابلونارنست6-

.8791(اير)فبرشباط،اط،لبنان،طرابلس

V-.وكالة،العربيةاللغةعلم:حجازيفهميمحمودد

.7391،الكوي!،المطبوعات

الرابعالقرنإلىالعصورأقدممنفلسطدِن:إبراهلِممعاويهَد.8-

الثاني،المجلد،الثانيالقسم،الفلسطينيةالموسوعهَالميلاد،لمحبل

.0991،بدِرو!،اط

.8691،قبرص،سومردارعش!ار،لخز:السواحفراس9-

قبلمافترةفيبفلسطينالأثرلِةالمواقع:نمنمانطوانا-الاًب.

الثاني،المجلد،فلسطينآنَارولَارلِخفىدراسات،الدَاريخ

.8491،لَونس
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11

21

13

14

15

16

17

18

91

،لمر،جعح

،القاهرة،المعارفارد،الجاهليالعصر:ضيفشوق!.-د

6791.

العصرلِهَ،المكتبةالأنبياء،أبوإبراهيمالعقاد:محمود-عباس

.IiA)-صددا،بيرو!

الدَاريخ،قبلماالعربجزيرهَشبهلغات:بتراتشيك-كارل

بغداد.،8791)لِناير(ثانيكانون،الأولالعدد،الاستشراق

دارالجاهلى،الدشِيالفكرفي:الفيوميإبراهيممحمد-د.

.8391،القاهرهَ،المعارف

الأنصار،دار،والإسلامالنصرانلِهَ:إسماعلِلعزت-محمد

).ivy،القاهرهَ

دار،المقدسالكدَابفيمحمدنبوءهَالسقا:حجازيأحمد-د.

.1،7891ط،القاهرة،الفكر

سومر،دار،خياطةنهادترجمهَ،الفرعونيةالدلِانة:بدج-واليس

869اط،!برص i(.

ترجمهَ،السومريدِنعندالمقدسالجنسطقوس:كريمر.-س

.8691،قبرص،سومردارخياطهَ،نهاد

.د،ترجمةالسومرىِ،المجتمعفيالقرابيننظام:نكارلَين-روز

.5991بغداد،،الحقافهَوزارةسعيد،خليل
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21

22

23

24

25

26

v?

28

المر،جكح

سس!هَالمؤ،الإسلامدبلالعربأديانداود:جرجس-الأب

.1،1891ط،بيروت،الجامعية

،خلدونابن،العربيةوالأساطيرالفولكلور:الحكلِمعبد-شوقي

1،بيرو-ت 39/9 cry.

فرانكلين،سسهَمؤ،وفلسطينولبنانسوريةتاريخ:حتي-فيليب

.5891،بيروت

الفكردار،القديمالأدنىالنتمروَتاريخمعالم:عثمانالعزلِز-عبد

.6691،الحديث

،الاعلاموزارةالتارلِخ،فيواليهودالعرب:سوسةأحمد-د.

.1891،طه،بغداد

يعقوبلَرجمةالقدلِمة،الساميةالحضارا!:موسكالَي-سبتين

.)/519لندنن،الكاتبدار،بكر

بغداد،،الثقافةوزارة،وآثارهحياتهبالمحرطهرشيد:فوزي-د.

.1،8791!أ

،المعارفدار،الفنونمحيط:إبراهيممدخائدِلنجيب-د.

القاهرهَ.

درويشَ،محمدلَرجمهَ،القديمالأدنىالشرقفنلويد:-سلِتن

.8891،بغداد،المأموندار
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92

31

32

rr

rf

35

36

37

المر،جعح

وتطورلنشأةاللَارلِخيةالعوامل:الموسويعباس-مصطفى

.8291بغداد،،الإعلاموزارهَ،الإسلاميةالعرب!ةالمدن

ومصرفلسطدنبينالحضاريةالعلاقا!غربدِهَ:الدينعز-د.

العددالنَانية،السنةللتقافة،العربلِهَالمجلة،البرونزعصرفي

.8291()مارسآذار،الأول

دراسات،قرطاجإلىكنعانوأرضفلسطينمن:حسين-محمد

.14/91،لَونس،الثانيالمجلد،فلسطلِنوأثارتارلِخفي

السومرية،والمشكلهَالمستشرقون:علىالواحدعبدفاضل-د.

بغداد.،791،لم،الأولالعددالاسلَشرا!،مجلهَ

الجل!ل،دار،الكريمالقرآنفىال!هود:دروزهعزة-محمد

.0891دمش!،

العربية،الجزيرةشبهفىاليهود:العقيلىإرشدِدمحمد-د.

.0891،عمان

الكوبَ.،وبراعمجذور:حاوي-سامي

للملايين،العلمدار،اللغةفقهفىدراسا!:الصالحصبح!-د.

.11،8691ط،بيروت

.ا.ط،القاهرة،المعارفدار،الجاهليالأدبفى:حسين-طه
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إلخطبضصرم!

الكتابهذا-ا

:الأولالفصل2-

وحضارهَتاريخفلسطين

النَاني:الفصل3-

المتناقضالنص:التوراهَأ-

لأنبياء,صورهَ-ب

الإل!!ب-الوعد

فارانبرلِةد-

بعوربنهـ-بلعام

الأردنفيوحروبأنسابو-

يوشععهدفيالعبرانيالوجودز-

الاستلِطانىالمجدمعومشروعح-القضاهَ

النهايةخاتمةوالجنوبالشملىط-مملكدا
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هـ-

و-

ح-

!ر-

ي-

الفصل

اللغةا

المراجع

النَالث:

الكنعانيةالدلِانة

ايل

بُعل

عشتار

)عناة(عنا!

شيمون

ملقارت

داجون

شالم

صادقملكيمرتبة

ابع:الر

لكنعانلِة
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مؤل!ات

ظتحددم!بئلمحلي

.(قصصية)مجموعةبم!مانإلى!خدْولْيأ-

.خلدونالندار7791،،بيروتأ(،)!ا

(.قصصية)مجموعةالصهيل2-

الفلسطينيين.والصحفيينالكتاباتحاد1181،،بيروتأ(،)صأ

.ارالأسوJig،1191/عكا،،2()ط

الأردنيين.الكتابرابطة13/111،عمان3(،)ط

لمحصصية(.مجموعة)الغربال3-

رشد.ابندارأ،9A1،عمانا(،)ط

(.قصصيةمجموعة)وادحدوغرلِبمدن4-

رشد.ابندار،5\/91،عمانأ(!)ط

حوار.دار،1691/،ذقيهَالا26(،)صا

(.قصصية)مجموعةالجئهطدور5-

والننتمر.للدراساتالعربيةالمؤسسة،91أ\"لم،بيروتأ(،)ط

(.رواية)الشمالعصافير6-

.خلدونابندار891،.،بيروتا(،)ط

-؟13-
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i-َروابهَ(.)النهرحافه

رشد.ابندار،9891عمانأ(،)ط

ابهَ(.رو)المتوسطنجم8-

الكلَابرابطة-الكرملدار،أV99،عمان(،أ)ط

ا!أردنيين.

.(سياس!ةنارلِخبةدراسة)ا!سامالدينصش9-

رشد.ابندار8591،،عمانأ(،)ط

حوار.دار4أ1لم11،اللاذقدة2(،)ط

الزعترتل-حصارأخرىمرةأ-النهوض.

(.ولَحلحل)شهادا!

.7791،تبيرو(،أ)ط

(.مختصرةرشد،)طبعةابندار869،1،عمان2(،)ط

.(291\لمبيروت)يوميا!-الحصاراأ

39عمانا(،)ط A'.رشد.ابندار

الدصميم.-اللون-الخط،العالعبدتوف!ىَ-الفنان)2

ونقد(.)سدِرة

.بالألوانوالإنجليزلِةالعربدةباللغتدِن0891،،بيروتأ(،)ط

(.مختصرة)طبعةرشدابندار،8591عمان2(،)ط

تارلِخدِهَ(.دينيةدراسهَ)واللَوراهَالكنعانيهَأ-الحضاره3َ

والنشر.للدراسا!العربدِهَالمؤسسة6)999،ا(،ب!ر،!)ط

(.أدبيلَوثيق)فلسطينزيمَونهَسلمىأ-أبو4

35-_1
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الفلسطينيين.والصحفيلِنالكحاباتحاد.891،،بدرو!ا(،)ط

20(،)ط 859 cUcالأسوار.دار

انطباعا!(.)برلينفىاخلسطينى5

الفلسطينيلِن/والصحف!ينالكتاباتحاد،8191،ب!رو!ا(،)ط

.العودةدار

الغربية.الضفةمداهفيالإسرائللمهَأ-الأطماع6

والحوزيع.للنشررشدابندار،عمان،18791(،)ط

الاحتكل.لحتالإسلا!مهَا-الأولمحاف7

1ا(،)ط 9 AY،واللَوزلِع.للنشررشدابندار،عمان

لا؟طنال(.قصهَ)السريكدشفا-الحسون8

رشد.ابندار،8491عمانا(،)ط

(.الطبع)تح!(.للاطفالدصة)السابعا-الحجر9

(.الطبع)تحلَاللاطف!(.الَصهَ)وا!واجطمر-02

.8891عام،لَلفزيونىفلم/والحجارهَالحب21-ملحمة

.حجابفايز:إخراج.الفلسطينيةالانتفاضةعنفلماًول

الغني/عبدسعدد/الحميدعبدفردوس/غدِثالنَهعبد:تمشِل

/دشِار/لبلِبعزة/سعيدمحمود/جلاجلداود/عزبعلي

.وآخرون/سكرألفَ/حسنهَأبوحسنالشاعر/حسن

/وحواروسشِاريولَصةتلفزلِونلِهَ،سهرهَ/عزيزه22َ-أحلام

مخطوطهَ.
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23

24

26

27

28

92

/وحواروسشِاريولَصة،تلفزيونيةسهرة/بلدي...-الأرض

مخطوطة.

/وحواروسيناريوقصة،تلفزيونيهَسهرة/السوداء-القرنفلة

مخطوطهَ.

مخطوطة.وحوار/وسيناريو،قصةلَلفزلِونيفلمالنار/حمممنواث

.عدنفئعرضت،مأربعلىصراع-مسرحية

النَه.عبدفبصلإخراج،الجبل-مسرحية

الموسيقيهَالفرلمحهَ:عزف،اليمنيالمسرحفرقةأعضاء:لَمثلِل

الحديئهَ،

،عدن/كريترمسرحعلىعرض!زيدىِ.عبدهمحمدغناء:

291عام v

النَه.عبدفيصلإخراج،الأممسرحدهَ-

نجلاءصع!دي،حنان،هادياللهعبدهادفي،علي:تمثيل

.وآخرونالقادرعبدأنيس،الرحيمعبدمحمد،شمسان

عامالوطنيهَالمناسباتإحدىفىعدنمسرحعلىعرضت

.)7591(

.سمحانفيليلاالعاشرةمسرحية-

دمشىَمهرجانفيوشاركتعدنمسرحعلىعرضت

المسرحي.

والبرامج.الإذاعمهَالدمثيلماتمنالعدلِدلهكما
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